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0Bمقدمه 
در عصر حاضر مديريت امور شهرها از نظر وسعت و كثرت جمعيت ، بدون دسترسي سريع به منابع اطالعاتي دقيق و صحيح 

 .امكانپذير نيست

 در معني كنوني خود صرفا از تجمع انسانها در محل فيزيكي معيني براي مشاركت در امور بوجود نمي آيد بلكه از "شهر"
مجموعه وسيعي از ابنيه و مستحداث و معابر شامل مراكز متعدد مسكوني،بهداشتي ،آموزشي ،فرهنگي، مذهبي ،اقتصادي ،تفريحي و ... 

بوجود آمده است. "خدمات شهري "تشكيل ميشود كه در كنار خود لزوم ارائه خدمات وسيع و پيچيده اي را به عنوان 

در حال حاضر منظور از توسعه شهرها، صرفا توسعه وسعت آن نيست بلكه عمدتا توسعه خدمات شهري بر اساس برنامه 
ريزي هاي فني و اصولي است كه مهمترين ابزار دسترسي به آن ايجاد پايگاههاي اطالعاتي با شيوه علمي براي تجديد و احياي 

اطالعات و دسترسي به آنهاست.براي دستيابي به چنين پايگاههاي اطالعاتي، جمع آوري اطالعات به عنوان اولين قدم، و ذخيره و 
نگهداري آن اطالعات به عنوان قدم دوم و تدوين شيوه هاي سريع و صحيح دستيابي و استفاده آن به عنوان قدم نهائي مطرح 

است.اجراي مميزي شهرها قدم اول و دوم دستيابي به چنين پايگاه اطالعاتي بوده و قدم نهائي يعني استفاده از اطالعات وسيع و پر 
حجم از طريق تدوين شيوه هاي دسترسي با انتقال آن به محيطهاي كامپيوتري برداشته مي شود. 

اكنون كه با تالش و سعي و كوشش مديران با ديدگاهي وسيع بدنبال جمع اوري اطالعاتي همه جانبه از كليه امورشهري در 
حال اجراي شهر شيراز،مسئولين را برآن داشت كه بعضي از امور خدماتي شهر شيراز از قبيل ترافيك ،معابر، ميادين، شهرسازي و 

خدمات عمومي را در سيستم بانك اطالعاتي وارد كنند. 

هدف اصلي اين امر تامين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالح و توسعه معابر، پلها، ايجاد پاركها ، مراكز فرهنگي و 
تفريحي، پاركينگها ، ميدانها و حفظ و نگهداري و تامين ساير تاسيسات مورد نياز عمومي بود كه از اهم وظائف شهرداري ميباشد.كليه 

امور مذكور نيازمند به شناخت وضعيت كنوني شهر و تهيه نقشه آتي آن دارد.اميد است بتوانيم مجموعه گردآوري شده را در راستاي 
امرمميزي و پيشبرد اهداف جمهوري اسالمي ايران و مسئولين محترم شهرداري شيراز اجرا و دين خود را به ميهن و شهر خود ادا كنيم. 
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1Bاول  فصل

 

2Bمفاهيم  و تعاريف
 

همانطوري كه در مقدمه ذكر شد جهت اطالعات شهرسازي، پس از استخراج اطالعات از پرونده ها از طريق فرم اطالعات 
پرونده، اطالعات وارد سيستم ميشود. 

ورود اطالعات هر ملك مستلزم داشتن يك شماره شناسائي واحد ميباشد كه اين شماره شناسائي در تعاريف مميزي به عنوان 
كدنوسازي قيد ميگردد. 

با داشتن كدنوسازي واحد براي هر ملك ميتوان اطالعات جمع آوري شده را بر روي اين كد ذخيره نمود، شايان ذكر است 
 كه در اين فرم اطالعات در طبقه بندي خاصي قرار ميگيرند و اين طبقه بندي بر اساس محل قرار گيري ملك در منطقه، حوزه (محله)

 بلوك منحصر به فرد ميباشد و به اين ترتيب است كه ميتوان گفت هر ملك از فرمول كدنوسازي زير تبعيتميكند. و

 

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي

       

 

در تنظيم دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مميزي، عناوين و اصطالحاتي به كار رفته كه در صورتي كه دقيق بيان نشود، 
موجب پيچيدگي كار كد دهي خواهد شد.  

در ابتدا تعاريف به كار رفته در جدول كدنوسازي بيان ميشود: 
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1.1 14Bنقشه : 
 ،منظور از نقشه ، مشخص كردن عارضه هاي فيزيكي سطح زمين روي كاغذ است كه البته اين عارضه ها فقط شامل بلوك

 .(در ادامه تعريف خواهد شد)ميباشد. است و پارسل كه شامل عرصه و اعيان معبر 

 

1.2 15Bشهر : 
شهر باالترين سطح تقسيمات شهري است كه حدود آن منطبق با محدوده طرح جامع ميباشد . محدوده طرح جامع عبارت 

است از لبه دور سطح شهر كه بصورت پيوسته و مطابق نقشه كاربري اراضي توسعه ميابد. 
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1.3 16Bمنطقه  :
در سطح دوم تقسيمات شهري ، تقسيم بندي مناطق مطرح مي شود.هر منطقه شامل تعدادي حوزه است كه اين تعداد كمتر 

 نميتواند باشد. محدوده منطقه با توجه به بعد فاصله و زمان دسترسي خدمات مورد نياز و پوشش جمعيتي آن  22 و بيشتر از  11از 
تعيين مي گردد. اين تقسيم بندي توسط شهرداري مطرح ميشود و مورد تصويب مراجع ذيصالح قرار ميگيرد. همانطور كه در جدول 

 .مشاهده مي شود اولين خانه سمت چپ نشان دهنده منطقه شهرداري است

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي

       

 

 
 شيراز 5محدوده ي منطقه 

1.4 17B(محله) حوزه  :
هر منطقه همانطور كه گفته شد شامل تعدادي محله مي باشد. محدوده تقسيمات محله، تعداد نفوس ، تعداد امالك و تراكم 

ساختماني ميباشد. بر اين اساس هر محله مي بايست جمعيتي حدود حداقل ده هزار نفر و حداكثر بيست هزار نفر داشته باشد. 

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي
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 5منطقه 32محدوده حوزه 

 

1.5 18Bبلوك  :
كوچكترين محدوده تقسيمات شهري بلوك تعريف شده و آن قسمتي از نقشه است كه از همه جهات به معابر راه داشته باشد 

گر كوچكترين مجموعه يكپارچه از ساخت و ساز يا قطعه بندي زمين يو در داخل آن يك يا چند واحد ملكي قرار گرفته باشد . به بيان د
كه ما بين چند معبر محصور باشد را بلوك مي نامند. 

نكته : فضاي سبز به تنهائي نيز ميتواند يك بلوك در نظر گرفته شود. 

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي

       

 

 

1.5.1 48B : معبر
منظور از معبر قسمتهايي از بافت شهري است كه مختص عبور و مرور عمومي مي باشد كه مشتمل برانواع آزاد راه، بزرگراه، 

خيابان،ميدان،بازار،كوچه بن بازو بن بست كه اطراف بلوك را محصور كرده است. 

 آبراه به عنوان معبر محسوب مي شود. ، جنگل ونكته : رودخانه ، كوه

1.6 19Bملك  :
به هر واحد مجزا روي زمين يك  ملك يا واحد ملكي اتالق ميگردد. ملك واحد كوچكتر از بلوك است كه البته يك ملك 

ي يك بلوك باشد. يميتواند به تنها
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 ملك هاي مجاور محدود هملك داراي جهات اصلي و فرعي مي باشد و حداقل از يك طرف به معبر واز طرفهاي ديگر ب
ميگردد.شايان ذكر است كه كليه امالك داراي مالكيت است و اين امر توسط سند مالكيت اداره ثبت يا قولنامه رسمي كه در آن منطقه 

شهرداري معتبر باشد، محرز مي گردد. 

 

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي

       

 

 
 

1.6.1 49B : عرصه
پهنه يا گستره ي زميني كه داراي حدود اربعه مشخص و به اشكال هندسي منظم يا نامنظم ايجاد گرديده و تحت مالكيت 

اشخاص حقيقي يا حقوقي ميباشد. 

در مقام دعوي يا دفاع قابل كه  سند به نوشته اي اطالق مي شود .باشديا فاقد سند سند يا چند هر عرصه ميتواند داراي يك 
استفاده باشد. 
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1.6.2 50B : اعيان
به كليه مستحدثات ايجاد شده در عرصه اعيان اطالق ميگردد.همانگونه كه عرصه قابليت تفكيك دارد اعيان نيز قابل 

تفكيك ميباشد. 

1.6.3 51B : بر امالك
بر ملك عبارت است  از فصل مشترك اضالع ملك با معابر مجاور امالك از نظر نحوه قرارگرفتن در بلوك و تعداد 

 :بر(موقعيت زمين ) عبارتند از

  يك بر :  1.6.3.1
ملكي كه فقط از يك طرف به معبر راه داشته باشد.                 

 

 

  دوبر :  1.6.3.2
ملكي كه از دو طرف وصل به معبر باشد      

 

  نبش :  1.6.3.3
 ملكي كه دوبر آن از دو ممر متقاطع (همجوار) وصل به معبر باشد. 
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1.6.3.4 82B : سه بر
ملكي كه از سه طرف وصل به معبر باشد. 

 

 

 بيش از سه بر :  1.6.3.5
زميني كه داراي چهار بر يا بيشتر باشد. 

  كد مي دهيم نه به بر" در "نكته : در هنگام كد دهي به امالك ما به 

 

 

1.6.4 52B انواع الگوي ساخت

  يك بر ساخت :   1.6.4.1
الگوئي از ساخت كه يك جهت از عرصه تحت تصرف ساخت و ساز باشد. 

 

  دو بر ساخت منفصل :  1.6.4.2

الگوئي از ساخت كه دو جهت مجزا از عرصه تحت تصرف ساخت و ساز باشد. 
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1.6.4.3 86B دو بر ساخت متصل
 

 

 

 

 

1.6.4.4 87B سه بر ساخت

 

1.6.4.5 88B چهار بر ساخت

 

1.7 20Bساختمان  :
سكونت و يا غير مسكوني (اداري، تجاري و ...) ساخته شده كاربري مجموعه مستحدثاتي كه معموال در ملك به منظور 

ساختمان گويند. 

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي
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1.8 21Bآپارتمان  :
هر قسمت از بناي يك ملك كه داراي مالكيت منفك و مستقلي باشد يك واحد آپارتماني محسوب ميشود. تفكيك ملك به 

اپارتمانهاي مجزا طبق صورتمجلس تفكيكي (ارائه شده از طريق اداره ثبت اسناد و امالك) انجام مي شود.هر آپارتمان داراي در ورودي 
مجرا و تسهيالت(سرويس)و مشتركات مي باشد ، تعداد و متراژ اپارتمانها در صورتمجلس تفكيكي قيد مي گردد. 

نكته : امالكي كه در تعريف آپارتمان قرار ميگيرند اما كل ملك داراي سند مالكيت كلي باشد و صورتمجلس تفكيكي نداشته 
باشد، آپارتمان تفكيك نشده در نظر گرفته مي شود. 

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي

       

1.9 22Bصنف  :
به هر واحد ملكي كه در آن كسب، تجارت، خدمات يا فعاليت هاي تجاري ديگري به غير از سكونت انجام پذيرد واحد شغلي 

 اطالق ميگردد.

منطقه حوزه بلوك ملك ساختمان آپارتمان  صنفي

       

 

 

1.10 23Bسند:  تعريف
  قانون مدني: سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.1284ماده 

در مورد امالك سند به موارد زير تقسيم مي شود: 

  از ناحيه اداره ثبت محل صادر ميشود. يا تك برگ : سند مالكيتي كه بصورت دفترچهسند ملكي

: اين نوع سند براي آن دسته از اراضي كه توسط مالك جهت امر خير وقف شده و اجاره خط يا اعتبار نامه اوقاف
 اداره اوقاف تسبيل منافع آن را بر عهده دارد.

 : نوعي سند قطعي بصورت كاغذ رسمي اداره ثبت مي باشد. در اين نوع سند ها جائي براي نقل بنچاق يا صلح حقوقي
 و انتقال وجود ندارد در صورت انتقال ملك يك بنچاق جديد صادر ميگردد.
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  : اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده است و در اختيار سازمان زمين شهري قرار گرفته است.زمين شهري

  : نوعي سند كه به واسطه حكم مراجع قضائي صادر ميگردد.حكم قضائي

 : انتقال ملك بين خريدار و فروشنده با قولنامه هاي عادي ( دست نويس) بدون حضور در قولنامه اي (قرارداد عادي)
دفاتر رسمي  

1.10.1 53B اصالحي ثبت 148 و 147مواد 
صدور اسناد رسمي براي ساختمان هاي مسكوني و زمين هاي كشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يكي از نيازهاي 

جامعه است. هرچند اين امر ممكن است نهادهاي ذي نفع را با چالش هايي جدي روبه رو نمايد؛ اما هدف اصلي قانون گذار از تدوين 
 اصالحي ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالكيت براي متصرفاني است كه از امالك خود براي مدتي بهره 148 و 147قانون مواد 

برداري مي كرده اند و به واسطه موانع قانوني امكان اخذ سند براي آنها ميسر نشده است. قانوني كه نتواند نيازهاي اكثريت جامعه را 
 درخصوص اثبات مالكيت آنها برآورده نمايد، قانوني كامل و بدون عيب نخواهد بود .

 و اصالحات بعدي آن كه در اين نوشتار به اختصار 1310قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 
 اصالحي قانون ثبت نـامـيـده مي شود، در يك بازه پنج مرحله اي توسط نمايندگان مردم تصويب و تمديد شده و 148 و 147مواد 

براي اجرا به مراجع ذي صالح ابالغ گرديده است 

مشكالتي كه در محاكم قضايي درخصوص اسناد عادي پيش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت كه به نحوي موانع پيش روي اخذ 
اسناد رسمي مالكيت (تبديل سند عادي به رسمي) را از سر راه بردارد. 

54B اصالحي147ماده : 
 بر روي زمين هايي ايجاد نموده اند كه به واسطه 1370تعيين وضع ثبتي اعيان امالكي كه اشخاص تا تاريخ اول فروردين 

موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق زراعتي و باغ ها، 
 خريداري كرده اند 1370اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه اوالً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين 

و مورد بهره برداري متصرفان مي باشد و ثانياً، به واسطه موانع قـانـونـي، تـنـظـيـم سـند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسر نبوده 
است. 

تفاوت اعياني احداثي بر روي زمـيـن هـا با اراضي كشاورزي و باغ ها در اين است كه در اعياني امـالك نـكـتـه مورد توجه و مالك، 
 مـي بـاشد و تاريخ معامله مورد نظر نيست. هدف از اتخاذ اين تدبير نيز آن بوده كه وضع 1370ايجاد اعياني پيش از اول فـرورديـن 

 ايجاد شده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها امكان پذير 1370ثبتي اعيان امالكي كه تا تاريخ اول فروردين 
 مي باشد 1370نبوده است، روشن شود؛ در حالي كه در مورد اراضي كشاورزي و باغ ها مالك عمل انجام معامله تا تاريخ اول فروردين 

و نيز بهره برداري متصرف مورد نظر است. 

در صـورتي كه بين مالك و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را : 147 ماده 1بند 
 .به نام متصرف پس از كارشناسي كارشناسان ثبت صادر مي نمايد
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تعيين تكليف انتقال هاي رسمي و عادي كه به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز : 147 ماده2بند 
. است و ساير مالكان تصرفات متصرف را تأييد مي كنند. در اين صورت نيز رئيس ثبت دستور صدور سند مالكيت را صادر مي كند

تعيين تكليف امالكي كه مالكان عرصه و اعيان از يكديگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بيشتر اعيان : 147 ماده 3بند 
ملك نظير مازندران مي باشد. 

 .تعيين وضعيت ثبتي امالكي كه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد: 147 ماده 4بند 

تعيين وضعيت ثبتي امالكي كه در مورد تصرف متصرفان آنها اختالف وجود دارد. : 147 ماده 5بند 

 .مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد: 147 ماده 6بند 

در صورتيكه مساحت قطعات متصرفي در باغها كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابالغي باشد : 1376الحاقي مصوب 
 .مشمول اين قانون نخواهد بود

بندهاي شش گانه باال درخصوص اقدام قانوني براي هر كدام از شرايط اجراي خود مي باشند. به جز بندهاي اول و دوم، به 
اصالحي در هيئت حل اختالف آن قانون رسيدگي مي شود. ) 148ماده  (2موضوع ديگر بندها با ارجاع رئيس ثبت به هيئت ماده 

55B اصالحي148ماده : 
در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأت هايي به عنوان هيأت حل اختالف در ثبت تشكيل مي شود. در اين بخش به اجمال به 

: گردد وظايف اين هيئت اشاره مي

 سال از تاريخ ارجاع پرونده، رأي خود را صادر نمايد.  3حالختالفمكلفاستظرف هيئت: تبصره يك

در صورتي كه اعيان به صورت كلي يا جزئي در اراضي موقوفه احداث شده باشد، با تعيين اجرت زمين نسبت به : 2تبصره 
. كند دستور صدور سند مالكيت به صورت جزئي و يا كلي اقدام مي

 .تعيين تكليف نسبت به اعيان ايجاد شده در اراضي دولت و شهرداري: 3تبصره 

تعيين تكليف نسبت به امالكي كه سابقه ثبت ندارند و متقاضي به عنوان مالك متصرف است. : 4تبصره 

 . اقدام مي شود148 ماده 4اگر ملك در جريان ثبت بوده و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، مطابق تبصره : 5تبصره 

در صورتي كه ملك قبالً ثبت دفتر امالك شده باشد، بايد مطابق اين قانون با رأي هيئت، سند مالكيت به نام : 6تبصره 
متصرف صادر گردد. 

رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين نامه استمالك اتباع خارجه در ايران است. : 7تبصره 

چنانچه در زمان رسيدگي معلوم شود كه ملك جزو حوزه ثبتي ديگري است. : 8تبصره 
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بنابراين، هدف از تصويب اين قانون و قوانين قبلي پذيرفتن واقعيت هاي خارجي موجود در جامعه و تعيين تكليف وضعيت 
انبوهي از خانه هاي مسكوني، باغ ها، نسق زراعي و اراضي خارج از محدوده شهرهاست كه فاقد سند رسمي بوده و يا باوجود داشتن 
تصرفات مفروزي، سند مشاعي داشته اند.باوجود آن كه اين قبيل مالكان، در ملك خريداري شده مبالغي را هزينه نموده و آن را مورد 

بهره برداري هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمي توانستند از تمام مزاياي مالكيت خود استفاده كنند؛ چراكه قانون يا آنها را مالك نمي 
 شناخت و يا تصرفات مفروزي آنان را تأييد نمي كرد .

1.11 24Bسند  انواع

 
  قانون مدني سند به دو نوع رسمي و عادي تقسيم ميشود.1286بنا بر ماده 

 : سند رسمي

 قانون مدني سند رسمي را در سه گروه مشخص كرده است 1287ماده 

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك تنظيم شده است مانند سند مالكيت، صورتمجلس تفكيكي ، صورتمجلس  .1

 .تحديد حدود و سا يرنوشته هايي كهدرحدود وظايف مامورين ثبت تنطيم مي شود

اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي شوند مانند اسناد انتقال قطعي، وكالت ، صلح ، اجاره ، مشاركت ، تعهد، اقرار،  .2

 . رضايت ، وصيت ، وقف ، وثيقه ،سند ازدواج ، طالق و غيره

اسنادي كه كه نزد ساير مامورين رسمي دولت درحدود صالحيت آنان تنظيمشده است مانند شناسنامه ، گذر نامه و  .3
 گواهينامه رانندگي
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 : سند عادي

 قانون مدني كليه اسنادي كه در اداره ثبت اسناد تنظيم نشده و يا در دفاتر اسناد رسمي به ثبت نرسيده است 1289بنا بر ماده 
و يا اينكه در نزد سايرمامورين رسمي دولت در حدود صالحيت آنان تنظيم نشده اند اسناد عادي محسوب مي شوند .همچنين اسنادي 
كه به وسيله مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه مي شوند ولي مامورصالحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت مقررات قانوني در تنظيم 
آن نشده است و سند داراي مهر يا امضاي طرف است سند عادي محسوب مي شود . نوشته اي كه داراي مهر و امضاي طرف نباشد 

 .سند محسوب نمي شود

) به فرم تعهد كشف فسادر صورتيكه ثبت درخواست به استناد اسناد عادي و قولنامه ها صورت گيرد، ارائه تعهد محضري ( د:نكته
 همراه مدارك ارائه شده الزاميست

 

در صورتيكه ثبت درخواست به استناد اسناد عادي و قولنامه ها صورت گيرد ، ارائه تعهد محضري (فرم تعهد كشف فساد) به  :نكته
 همراه مدارك ارائه شده الزاميست.

: وكالت نامه

عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود 
مينمايد. 
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56B : پالك ثبتي

 

شماره اي است كه هنگام ثبت ملك در اداره كل ثبت اسناد به يك ملك تعلق ميگيرد و در سند مالكيت به عنوان شماره 
ملك درج ميگردد. شماره پالك ثبتي در سمت راست و باالي صفحه دوم سند مالكيت و تحت عنوان شماره ملك نوشته ميشود و 

معموال“ به صورت اصلي و فرعي درج گرديده است كه شماره اصلي با شماره فرعي به وسيله مميز ( اعشار ) از يكديگر مجزا گرديده 
است. 
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1.12 25Bملك تفكيك 
تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكتر. به عنوان مثال مالك يا مالكين، زمين به  تفكيك درعرف ثبتي عبارت است از

 متري 200 متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي گفته مي شود كه اين زمين به قطعات 200 هزار متر مربع را به قطعات 5مساحت 
تفكيك شده است. تفكيك اراضي موات بيشتر از حد نصاب و اراضي وقفي به نفع شهرداري، تفكيك اراضي باير واقع در مناطق آزاد 

 ساله تفكيك شهرك ها و همچنين تفكيك اراضي كاربري هاي مختلف از جمله ممنوعيت هاي 25 ساله و 5شده بين محدوده 

 . تفكيك است

ابطال سند  به اين ترتيب، از تفكيك به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، سند مالكيت مفروزي با
و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي شود. تمامي امور تفكيك در اداره ثبت اسناد و امالك انجام مي گيرد و بعد از تنظيم صورتمجلس  اوليه

تفكيكي سند مالكيت براي قطعات صادر و در صورت لزوم تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام 
مي گيرد. و براساس آن ملك به قطعات كوچكتر تقسيم شده و به قطعات شماره هاي جديد، يعني فرعي داده مي شود. حدود و حقوق 

ارتفاقي جديد تعريف و پس از آخرين قطعه اي كه انتقال داده مي شود، سند اوليه باطل مي گردد. از تفكيك در تقسيم نامه ها نيز استفاده 
مي شود. در تقسيم نامه ها، مالك بيش از يك نفر بوده و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح صورت مي گيرد. 

در تقسيم نامه، ملك مشاع بوده و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم مي گردد. براساس صورتمجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي 
يك قطعه مفروزي تعيين و اسناد مالكيت مشاعي، همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال و در اين صورت، سند 

مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي گردد. 

اگر فردي در زمين خود چند واحد آپارتمان بسازد ( مثال در دويست متر مربع زمين پنج طبقه دو واحدي  :تفكيك آپارتمان
ساختمان بنا كند ) با اتمام عمليات ساختماني براي واگذاري و فروش هر كدام از واحدها بايد سند تفكيك شده بگيرد تا به هر خريدار 

يك واحد آپارتمان تعلق گيرد يا سند رسمي مجزا. 

1.13 26Bملك تجميع 
مي باشد . منظور از تجميع اين است كه يك مالك زمين هاي مختلف خود را كه داراي سندهاي  تجميع نقطه مقابل تفكيك

بگيرد، چند مالك براي بهره مند شدن از  سند واحد كند و براي همه اين زمين ها يك يك كاسه جداگانه وكاربري مشابه مي باشند،
تسهيالت شهرداري زمين هاي خود را كه در جوار هم واقع است يك كاسه كرده و براي كل آن يك سند واحد بگيرند. 

براي تجميع دو يا چند قطعه زمين شرايط زير بايد رعايت گردد :  مراحل و شرايط تجميع ،

الف- پالك هاي مورد تجميع در جوار هم باشند و فاصله اي بين آنها نباشد. 

ب- هيچ يك از اسناد زمين هاي مورد تجميع نبايد در رهن بانك يا طلب كار ديگري باشد. 

ج- سند هيچ يك از اسناد زمين ها نبايد در بازداشت ( از سوي دادگاه يا اجراي ثبت ) باشد. 
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د- اگر مالكان زمين ها به طور مشاعي مالك باشند ، بايد سهم هر كدام در همه قطعات به طور مساوي باشد. مثال اگر دو 
) صاحب 26/70) را داشته باشند اگر علي در پالك (921/70) و(114/70) و (26/70نفر به اسم علي و حسن قصد تجميع سه پالك ( 

دو دانگ و نيم مشاع باشد بايد هر يك از دو پالك ديگر هم دو دانگ و نيم سهم داشته باشد. 

ه- همه زمين هاي مورد تجميع بايدداراي كاربري يكساني باشند پس اگر يكي از پالك ها داراي كاربري مسكوني و پالك 
ديگر داراي كاربري تجاري باشد تجميع اين دو ممكن نخواهد بود. 

ز- براي انجام عمل تجميع مالك يا مالكان بايد سندهاي پالك هاي مورد تجميع را تحويل ثبت دهند و با تجميع اين 
پالك ها سندهاي قبلي ابطال و يا بايگاني شده و سند واحدي براي كل مجموعه صادر مي شود. 

1.14 27Bافراز  :
باشد و اين دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا  مشاعي ( خانه يا زمين يا مغازه ) بين حداقل دو نفر مال غير منقول اگر يك

مال مشاع بين شركاي آن تقسيم شود. افراز فقط در اموال غير منقول (مثل ملك و  كنند بايد آنرا افراز كنند پس افراز يعني اين كه
جدا كردن سهم مشاع شركا و به تعبير ديگر يعني تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركا نسبت به سهم هر يك از  زمين) كار برد دارد.
در آن كامال مشهود باشد.  وجود حالت اشاعه آن ها به طوري كه

1.15 28Bتقسيم  :
تقسيم اعم است از تفكيك و افراز و غير آن. مثال هرگاه كسي فوت كند تركه او بين ورثه تقسيم مي شود و اين تركه شامل 

 فكيكاموال منقول وغير منقول مي شود ولي در اين موارد اصطالح تقسيم تركه بكار برده مي شود نه افراز يا ت

 :فرق تفكيك و افراز

افراز و تفكيك از نظر شكلي و ماهيتي داراي تفاوت هايي بشرح ذيل مي  باشند: 

افراز  - در تفكيك وجود حالت اشاعه (مشاع بودن) ضرورت ندارد و ملك با داشتن مالك واحد قابل تفكيك است ، ولي در1
يعني مالكيت بيش از يك نفر باشد.  بايد حالت اشاعه ،

نسبت به حصه  وجود اختالف - تفكيك با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضايت و2
(سهم) يكديگر و قصد ، قطع حالت اشتراك مي باشد. 

- در تفكيك توجهي به مقدار سهم مالكان در كل شش دانگ لزومي ندارد و بعد از تفكيك به هنگام تنظيم تقسيم نامه، 3
رعايت حقوق و سهم هر يك از مالكان مشاع مطرح مي گردد. كه با توافق نسبت به كسري و زيادت يا صلح و هبه رفتار خواهد شد. اما 

ضروري بوده و اگر اين رعايت در ملك به عللي با توجه به  توجه به سهم معادل حصه هر يك از مالكان مشاعي در افراز رعايت و
تصرف شركاء و به وضعيت ديگري مقدور نباشد ، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافي ملك ، كه در سهم شريك قرار مي گيرد ، 

بهاي آن تقديم و در صورتمجلس افراز قيد گردد. 
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و قطعات افرازي به  تقسيم ملك توام با تعيين سهام مالكان مشاعي است - تفكيك ،  فقط تقسيم ملك است،  اما در افراز،4
 سهم مالك مشاع به آن ها اختصاص مي يابد. به همين دليل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد. ولي در تفكيك اينطوري نيست  نسبت

و بدون ضرورت ، مالك مي  تواند ملك خود را با رعايت مقررات حاكم بر تفكيك (ضوابط و مقررات شهرداري) به هر ترتيبي كه 
مي خواهد ، تفكيك نمايد. 

 قانون امور حسبي ، اگر ميان مالكان ، 313دخالتي در تفكيك ندارد ، اما به صراحت ماده  سن مالكان يا مالك زمين -5
محجور يا غايبي وجود داشته باشد ، تقسيم ملك با دادگاه خواهد بود. 

- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيك ميان مالكان مشاعي براي استيال بر سهم مفروزي ضروري است و چنانچه مالكان 6
مشاعي بعد از تفكيك براي تنظيم تقسيم نامه ميان خود توافقي نداشته باشند ،  يا قطعات تفكيكي را متفقاً انتقال ندهند. تفكيك اقدامي 
بي حاصل و كان لم يكن تلقي شده و در اين شرايط،  با وجود صورتمجلس تفكيكي، شركاء به ناچار بايد تقاضاي افراز نمايند. در واقع 

صورت مي گيرد.  به دليل عدم توافق مالكان براي تنظيم تقسيم نامه افراز

- در صورت اعتراض به تفكيك از طرف يكي از شركاء ادامه عمليات متوقف مي شود و بارضايت معترض مي توان ادامه 7
ولي پس از اتمام كار مي توانند اعتراض نمايند. در ، اعتراض به افراز در حين اقدام، ازشركاي ديگر پذيرفته نيست ولي، اقدام راانجام داد

اين صورت رسيدگي به اعتراض نسبت به افراز ملك در صالحيت مراجع قضايي است. 

است و با افراز ملك و عدم اعتراض در مهلت مقرر ، هر مالك  رأي مراجع قضايي - انجام عمل افراز يا عدم افراز در حكم8
مشاع مي تواند بر سهم مفروزي خود تسلط پيدا كند و با تسليم سند مالكيت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيت شش دانگ ، قطعه زمين 
اختصاصي را تقاضا و دريافت نمايد. با توجه به اينكه چنانچه سرانه يا حق مرغوبيت به او تعلق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق 

ثبت يا اقرارنامه رسمي ذي نفع را مبني بر وصول اين حق قبل از صدور سند مالكيت مفروزي به ثبت تسليم نمايد. 

- صورتمجلس تفكيكي ملك با انتقال قطعه يا قطعاتي از آن به غير يا انتقال سهم مشاعي به شريك ديگر يا تنظيم 9
در افراز با انقضاي مهلت اعتراض، هر قطعه در سهم  تقسيم نامه يا بطور كلي تنظيم سندي قطعي بر روي آن اعتبار پيدا مي كند. اما

و اين امر با استقراع تعيين مي شود. پس مي توان گفت كه براي حصول نتيجه و تسلط بر سهم مفروزي ،  مالك آن مستقر گرديده
 اقدامي دو مرحله اي و افراز اقدامي يك مرحله اي است.  تفكيك ،

صورت مي گيرد.  افراز هم در ثبت و هم در دادگاه - تفكيك در ثبت انجام مي گيرد، اما10

در افراز رأي صادر مي شود، ولي در تفكيك صورتمجلس تفكيكي  -11

در افراز اجبار حاكم است، ولي در تفكيك مسامحه  -12

 يا اگر مالك يك نفر باشد، ملك به قطعات ،- در تفكيك سهم تمامي افراد جدا و ملك از حالت مشاعي خارج مي گردد13
در افراز فقط سهم خواهان جدا شده و بقيه ملك، مشاع باقي مي ماند.  كوچكتر تقسيم مي گردد. ولي

- در صورتي كه بر تفكيك اعتراض شود،  موضوع اعتراض در اداره ثبت رسيدگي مي شود، اما در افراز، اگر اعتراضي 14
صورت گيرد، پرونده جهت بررسي به دادگاه ارسال مي شود. 
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1.16 29Bسرقفلي حق تعريف : 
در محلي كه كسب يا پيشه اي داير است، مردم آن محل را شناخته و به آن عادت ميكنند و در نتيجه مراجعه مردم كه از 

 .ف استوروي عادت انجام ميگيرد اعتباري براي آن محل ايجاد ميشود كه به حق سرقفلي معر

1.17 30Bمالكيت 
در تعريف مالكيت گفته شد كه: رابطه اي است خاص بين مال و شخص. اين تعبير خود نشان دهنده ي تقسيم مالكيت به 

 .خصوصي و عمومي مي باشد

1.17.1 57Bمالكيت خصوصي 
مالكيت خصوصي عبارت است از اينكه مال مرتبط با شخص يا اشخاص معيني باشد. بنابراين مالكيت خصوصي خود چند 

 :نوع است

 .: مالكيت فردي آن است كه: يك نفر مالك چيزي باشد و در آن شريكي نداشته باشدمالكيت فردي

: منظور از مالكيت گروهي اين است كه: مال به طور مشترك به افراد و جمع معيني مربوط شود مثل اينكه: مالكيت گروهي
گروه خاصي با هم اقدام به يك فعاليت صنعتي و كشاورزي مي نمايند، نتيجه و محصول آن نيز به مالكيت مشترك و گروه درمي آيد. و 

 .از آنجا كه اين گروه افراد معيني هستند اين نوع نيز شكلي از مالكيت خصوصي به شمار مي آيد

: همين كه مالكيت خصوصي، گاهي فردي و گاهي جمعي است، اين موضوع سبب مي شود كه مالكيت مفروز و مشاع
مالكيت به مفروز و مشاع نيز تقسيم گردد؛ وقتي يك نفر مالك تمام شيء (خانه و ...) باشد مالكيت او را «مفروز» گويند و اين در مقابل 

مالكيت مشاع است كه افراد با هم سهيم و شريك هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. اين شركت سبب مي شود مالكيت را 
«مشاع» گويند. البته شركت در يك مال، گاهي به صورت شركت «مشاع» است و گاهي «كلّي في المعين» كه اين دو از نظر حقوقي 

 .متفاوت است. برخي از تفاوت ها در بحث خمس تحت عنوان «شركت جامعه در عين اموال» از بحث «مشاع» تفاوت مي كند

1.17.2 58Bمالكيت عمومي 
مالكيت عمومي عبارت است از اينكه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در اين قسم نيز عناصري كه 

در تعريف مالكيت بيان شد وجود دارد. از يك طرف مال است و از طرف ديگر مالك، و پيوند و ارتباط خاصي بين اين دو وجود دارد. 

 :ليكن كسي كه مال به او مرتبط مي شود فرد يا افراد خاصي نيستند. اين نوع مالكيت خود، داراي شكل هاي مختلفي است

 : يا دولت اسالميممالكيت اما

 :مالكيت عموم مردم

 .. مانند مالكيت فقرا نسبت به زكات يا مالكيت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خودمالكيت عناوين عامه ي ديگر
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نكته ي مهمي كه اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه: آنچه در مباحث فقهي اقتصاد بيشتر تحت عنوان مالكيت 
عمومي، مورد نظر است اين است كه: يك سلسله ي ثروت ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلكه به نوعي مربوط به عموم و در 
جهت عامه بايد قرار گيرد وگرنه از نظر فقهي اطالق عنوان مالكيت به اكثر بلكه به همه ي موارد آن خالي از اشكال و نقد و يا مسامحه 

 .نيست

توضيح آنكه: ممكن است گفته شود (چنانكه برخي از محققين مدعي شده اند) آنچه به عنوان مالكيت عموم قلمداد مي شود 
مثل زمين هاي «مفتوحة عنوة» كه حتي امام (دولت اسالمي) هم نمي تواند آنها را بفروشد و يا به كسي واگذار كند، اين اموال در واقع 

 .ملك كسي نيست بلكه عموم مردم يا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند

چنانكه همين مطلب در مورد مالكيت عناويني مثل دانشگاه و يا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است كه: فقرا از نظر 
حقوقي مالك زكات نيستند بلكه جهت و مورد مصرف هستند، دانشگاه و مسجد نيز نسبت به اموال مربوطه همينطور مي باشند. در مورد 

 .مالكيت امام نيز مباني مختلفي وجود دارد

ضمناً در بعضي از كتاب ها مباحات عامه مثل آب دريا، گياهان و ... نوعي از مالكيت عمومي قلمداد شده است. در صورتي كه 

 .اصوالً مباحات عامه، ملك كسي نيست بلكه همه مجاز به استفاده از آن هستند

بنابراين همانطور كه اشاره شد بايد گفت: آنچه بيشتر از اين عنوان مورد نظر بوده اين است كه ثروت هاي طبيعي، جهت 

 .عمومي داشته و همه ي مردم مي توانند از آن بهره مند شوند

1.18 31Bتفصيلي طرح و جامع هاي طرح براساس شهري هاي كاربري انواع 

1.18.1 59Bمفاهيم برخي از اصطالحات شهرسازي 

 :محدوده شهري

مي گردد.  تقسيمات شهري  عبارت از يك محدوده فيزيكي كه به وجه مطلوبي مشخص شده و شامل كليه 

89B محدوده قانوني
محدوده قانوني در شهرهايي كه طرح جامع و يا هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد. اين محدوده 

شامل محدودة خدماتي ، به اضافه محدودة توسعه آينده شهركه در طرح جامع و يا هادي منظور گرديده ، خواهد بود. مگر 
 محدوده حوزه شهرداري تعيين شده ، وسيعتر از آن باشد. در اين صورت ، محدودة اخيرا لذكر محدودة قانوني شناخته مي شود :  اينكه

90B محدوده خدماتي
قسمتي از امالك موضوع نقشه هاي جامع كه با توجه به امكانات مالي وفني شهرداري ، توسط شوراي شهر تعيين و 

محدوده اي كه طبق قانون شهرداري و ضوابط و مقررات شوراي عالي  شهرداري در آن محدوده مكلف به ارائه خدمات مي باشد.
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شهرسازي و معماري ايران تعيين شده و مناطق واقع در آن داراي كاربري هاي مجاز بوده و شهرداري مكلف به ارايه خدمات شهري به 
ساكنين آن مي باشد. 

91B محدودة استحفاظي يا حريم
در شهرهايي كه طرح جامع ياهادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح هاي مذكور محدودة 

 مناسبت  استحفاظي و يا نفوذي مشخص گرديده است. به عبارت ديگر ، محدوده  اي ازاراضي كه در اطراف عملكردهاي خاص ، به
هاي امنيتي يا ايمني و غيره تحت حفاظت قرارگرفته و هرگونه ساخت و ساز ،كاربري و بهره  برداري از اراضي مزبور منوط به رعايت 

محدوده اي كه خارج از محدودة قانوني قرارگرفته و براي گسترش احتمالي محدودة خدماتي شهر تحت  ضوابط حريم مربوطه مي باشد.
نظارت و حفاظت شهرداري مد نظر و پيش بيني مي شود. 

-، بخشي از اراضي بالفصل پيرامون شهر است كه طبق قانون ، حفاظت ميشود و از هرگونه ساخت و ساز بي حريم شهر

رويه در محدوده آن ممانعت ميگردد. در شهرهائي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد ، 
محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص مي گردد ، كه به آن حريم شهر و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي اطالق مي شود. و در مورد 
شهرهائي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرح هاي مذكور تعيين نشده باشد ، حريم شهر بر 

حريم شهر همان محدودة استحفاظي و يا نفوذي است.ساختمان ها و   الحاقي به قانون شهرداري تعيين مي گردد.99اساس ماده 
تاسيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد مي گردد. 

1.18.2 60B تعريف مفهوم كاربري و انواع آن
تعيين چگونگي استفاده از زمين  كاربري در ارتباط با طرح جامع و طرح تفصيلي داراي مفهوم و كاربرد مي باشد . به طور كلي

تعيين كاربري بر اساس مطالعات اساسي در جهت شناخت از شهر آشنايي با چگونگي و پراكندگي فعاليت  را كاربري زمين مي نامند.
هاي شهري استوار مي باشد. بايد بدانيم كه در وضع موجود پراكندگي انواع فعاليت هاي شهري مانند مسكوني ، بهداشتي ، آموزشي راه 
ها و معابر به چه شكلي بوده؟ از كل مساحت شهر ، نسبت به هر يك از كاربري هاي زمين به چه ميزان و هر يك از فعاليت ها در چه 

مسافتي و با چه كيفيتي در سطح شهر قرار گرفته اند؟ ، رابطه آنها با يكديگر چيست؟ و تا چه اندازه اي داراي يك ارتباط منطقي مي 
باشند؟ 

به شرح ذيل مي باشند :  انواع كاربري هاي شهري براساس طرح هاي جامع و طرح تفصيلي 

: شامل تراكم هاي مختلف مسكوني (كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد)  -كاربري مسكوني1

: شامل كشتارگاه ها و غيره مي باشد.  خدمات عمومي -2

: شامل موسسات ، ارتش ، وزارتخانه ها ، نهادها ، شهرداري ها  و...  دولتي–اداري  -3

تجاري : شامل مغازه ، عمده فروشي ، خرده فروشي و ...  -4

شامل كارخانجات ، كارگاه ها ، تعميرگاه ها و ...  صنعتي : -5

: شامل انبار ، سردخانه ، بار انداز و ...  انبارداري -6

: شامل ترمينال اتوبوس ، ايستگاه هاي مترو ، پايانه ها ، فرودگاه ها ، راه آهن و ... مي باشد .  حمل و نقل -7
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: شامل اراضي زراعي مي باشد .  كشاورزي -8

: شامل مهد كودك ، كودكستان ، دبستان ، دبيرستان و دانشگاه مي باشد .  -آموزشي9

- باغ 10

: عبارت از تركيب چند عملكرد از كاربري هاي مختلف يك قطعه زمين (تجاري، مسكوني ، اداري)  -كاربري مختلط11

: شامل فعاليت هاي كودكستان ،  دبستان ، دبيرستان و دانشگاه و ...  كاربري آموزشي -12

 متر كمتر باشد. 12: به گذرهائي گفته مي شود كه عرض آنها از  كوچه -13

: شامل پارك ،  پارك كودك ، فضاي سبز ،  رفوژ سبز خيابان ها ، ميادين و كمربند سبز شهري  فضاي سبز -14

: شامل كتابخانه ، سينما ، تئاتر ، مسجد ، حسينيه ، گورستان و ...  فرهنگي - مذهبي -15

: شامل بيمارستان ، درمانگاه ، كلينيك و ...  درماني–بهداشتي  -16

: شامل استاديوم هاي ورزشي ، زمين هاي بازي ، باشگاه هاي ورزشي و ...  ورزشي -17

: شامل پاركينگ هاي طبقاتي و پاركينگ هاي در سطح مي باشد.  پاركينگ -18

شامل مراكز زباله ، آتش نشاني ، دفتر پست ، كالنتري ، نواحي شهرداري و ...  -خدمات شهري :19

: شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضالب شهري و ساير تاسيسات زيربنايي شهري است.  تجهيزات شهري -20

1.19 32Bكاربري تغيير تعريف  :
استفاده از ملك يا ساختمان بعد از احداث ، به نوعي غير از آنچه در محتواي طرح ها و پروانه ساختماني قيد گرديده است 
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33B1.فرعي و اصلي جهات  :
جهات اصلي شامل : شمال ، جنوب، شرق ، غرب 

 جهات فرعي شامل : شمال شرقي ، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي

 

 

 

 

 

34B2.بلوك گردش: 
 غربي بلوك در نظر گرفته شده و در جهت شمالپس از شناسائي جهت شمال بلوك در محل،نقطه شروع حركت منتهي اليه 

 اين عمل به. اختصاص ميدهيمبه هر ملك يك شماره و عقربه هاي ساعت حركت نموده تا سرانجام به نقطه شروع حركت باز گرديم 
بلوك گردشي مي نامند. 
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ند در صورت تائيد مراجع ذي صالح ، براي اعمال كدنوسازي به صورت فوق راگر دو عرصه ششدانگ تقاضاي تجميع دا
عمل ميكنيم كه دو پالك با كدنوسازي قبلي خود باقي مي مانند وليكن بر روي يك اليه جديد با ايجاد يك پالك كلي براي دو 

 شماره ملك بلوك را به عرصه تجميعي جديد ميدهيم. آخرين عرصه 

 

21-24-12-1 

22-24-12-1 

 

 تقاضاي تجميع پالك داشته باشند و همچنين اخرين شماره ملك بلوك 22 و 21 اگر ملكهاي  باالبطور مثال در شكل

 باشد كدنوسازي جديد پالك تجميعي به شرح زير است. 52فوق نيز 

 

53-24-12-1 
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اگر يك عرصه تبديل به دو عرصه جداگانه گردد البته در صورت تاييد و مورد قبول بودن در شهرداري جهت كد دادن به 
چنين مواردي الزم است با دانستن شماره آخرين ملك بلوك مورد نظر به يكي از عرصه ها همان شماره قبلي و به عرصه ديگر آخرين 

شماره تعلق گيرد. 

 

 
  45 درخواست تفكيك داده است بعد از تاييد تفكيك با فرض اينكه آخرين شماره ملك بلوك فوق  20براي مثال ملك 

 .باشد كد دهي به صورت زير است

 

هرچند بعضي از حقوقدانان و وكال و يا اهل قانون ممكن است فرقي بين افراز و تفكيك قائل نباشند و در بعضي از قوانين 
هم متاسفانه بين افراز و تفكيك خلط شده باشد ولي بايد گفت كه افراز و تفكيك داراي دو مفهوم حقوقي است كه به بيان آن مي 

پردازيم 

اصطالح تفكيك كه در حقوق جديد ايران پديد آمده است از جهاتي با مفهوم افراز و تقسيم مشابهت دارد. 

35B3.صنفي  دهي كد نحوه
جهت كد دهي امالكي كه داراي چندين مغازه بوده يا بصورت پاساژ و مجتمع تجاري ميباشند مانند بلوك گردشي عمل كرده 

 ملك ساعتگرد گردش كرده و به درب هر واحد تجاري يك شماره صنفي ميدهيم. شمال غربي و از منتهي اليه 
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 اينكه هر واحد صنفي داراي يك سند ششدانگ باشد به شده باشد و ياتفكيك اعياني ي كه ملك  توجه داشته باشيد در صورت
هر واحد صنفي يك واحد آپارتماني هم تعلق ميگيرد. 

در برخي از موارد در بازارچه هاي محلي براي هر واحد تجاري يك سند صادر شده كه بايد سند را مورد مطالعه  •
قرار داد در صورتيكه در سند كلمه عرصه و اعيان با هم ذكر شده باشد يك ملك، يك ساختمان با يك واحد 

 صنفي كددهي ميگردد.
اگر در سند عرصه و اعيان ذكر شده باشد و طبقه فوقاني نيز مسكوني باشد، در اينصورت نميتوان تفكيك عرصه  •

 كرد و بايستي بصورت آپارتماني يا بر روي ساختمان كلي صنف ايجاد كرد.
اگر در سند كلمه اعيان ذكر شده باشد، در صورت پرداخت عوارض تفكيكي براي هر واحد تجاري يك كد آپارتمان  •

 ايجاد ميگردد در غير اينصورت كد بر روي ساختمان ايجاد ميشود.
اگر سند بصورت تكي باشد و براي هر واحد تجاري سند جداگانه نباشد، جهت هر ساختمان به تعداد تمام بابهاي  •

 مغازه كد صنفي ايجاد ميگردد، كد آپارتمان ايجاد نشده و قسمت آپارتمان صفر در نظر گرفته ميشود.
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36B4.ساختمان كددهي  :
يك ملك ميتواند داراي يك يا چند ساختمان باشد.حاالت مختلفي  ميتوان براي امالك داراي چندين ساختمان در نظر 

گرفت. 

ملك داراي سند شش دانگ كه داراي چند ساختمان بامالك واحد مي باشد.(مانند باغات و نقاط وياليي يا  •
ساختمــان هاي داراي باريكسـازي) كـد بلوك و كـد ملك و كد ساختمـان ثابت ميباشـد ودر جـدول كاربريهـا 

 . غربي بر اساس گردش عقربه هاي ساعت وارد مي كنيمشمالشماره ساختمـان را از  

 

ملك داراي چندين ساختمان مي باشد و هر ساختمان داراي صورتمجلس جداگانه ميباشد كه در اين صورت براي  •
هر ساختمان يك شماره ساختمان جداگانه در نظر گرفته مي شود. 

 

 اگر دو ساختمان از پاركينگ به هم متصل باشند و از طبقه همكف به باال مجزا باشند.:تبصره 
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كاربريها دو ساختمان اعمال ميگردد و پاركينگ به نسبت جدول در اينصورت يك ساختمان در نظر گرفته مي شود ولي در 
تقسيم ميشود. 

 
 در اين حالت به هر كدام از اراضي  يك كد بلوك و ،اگر در يك عرصه ششدانگ معبر به صورت معابر عمومي استفاده گردد

كد ملك جداگانه داده ميشود هر چند مشاعي است . 

 
گاهاً مشاهده شده مجتمع هاي ساختماني كه داراي ورودي هاي مجزا مي باشند و هيچگونه راه ارتباطي با هم ندارند ولي در 

صورت مجلس تفكيكي به صورت كلي واحدهاي آپارتمانهاي تفكيك شده اند. به اين صورت كه مثال تمام واحدهاي همكف در 
صورتمجلس تفكيكي با هم درنظر گرفته شده اند بدون مشخص شدن نام ورودي در اين صورت جهت كددهي ساختمان فوق به شكل 

زير عمل ميكنيم. 

 
با توجه به صورتمجلس تفكيكي بدون درنظر گرفتن ورودي ها به هر ساختمان يك شماره ميدهيم. 
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37B5.مشاعي  دهي كد
كلمه مشاع را ميتوان اينگونه تعريف كرد كه عده اي به صورت مساوي يا غير مساوي مشتركا ملكي داراي سند شش دانگ 

را خريده و با هم شراكت كرده باشند به نحوي كه مقدار سهم هر كدام از كل ملك مشخص باشد ولي حد و حدود قسمت مالكيت 
مشخص نباشد اين نوع مالكيت مشاع مي گويند. 

در مقابل كلمه مشاع زمانيكه كل مالكيت يك ملك مربوط به يك نفر باشد اصطالحا مي گويند آن فرد ششدانگ ملك را 
مالك است بر اساس اين تعريف وضعيت مالكيت يك ملك ميتواند مشاعي يا ششدانگ باشد. 

جهت كددهي پالك هاي مشاعي الزم است ابتدا محدوده عرصه ششدانگ مشخص شده و يك شماره ملك به آن تعلق 
ميگيرد. 

براي هر قطعه مشاعي يك شماره ساختمان در نظر گرفته مي شود. 

ساختمان-   ملك  -   بلوك   -  حوزه   -   منطقه     

7-12-24-20  

7-12-24-20-1                 

.                             

 .                             

7-12-24-20-12              
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توجه : 

عرصه هاي مشاعي كه داراي تفكيكي محلي ميباشد و اين تفكيكي از نظر شهرداري بالمانع بوده و ميتوان گفت مورد قبول 
شهرداري است در اينصورت براي كددهي به هر قطعه تفكيكي يك شماره ملك جداگانه تعلق ميگيرد. 
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 كددهي تجميعي :

زماني كه متقاضي قصد تجميع دو ملك را داشته باشد ابتدا ميبايست از منطقه دستور كتبي جهت بالمانع بودن تجميع ملكهاي مورد 
 نظر دريافت نمود سپس با اخذ مدارك مالكيت الزم از متقاضي جهت اخذ كد نوسازي تجميعي به واحد كالسه ارسال ميگردد 

 نحوه ايجاد كد تجميعي :

-ابتدا كدهاي نوسازي اعالم شده جهت تجميع را بررسي نماييد تا از قبل درخواستي برروي انها جاري نباشد در اينصورت قبل از 1
 تجميع كدنوسازي به منطقه جهت تعيين تكليف درخواست ها اعالم نماييد.

-در اين مرحله قسمت پاسخگو را انتخاب نماييد .1-1  

-كدهاي نوسازي مورد نظر را در قسمت كد نوسازي وارد نماييد .2-1  

-در صورت مشاهده درخواست جاري جهت تعيين تكليف درخواست قبل از تجميع به منطقه اعالم نماييد.3-1  

-جانمايي كدهاي اعالم شده را برروي نقشه چك نماييد در صورتي كه موردي از نظر جانمايي ندارد از همان بلوك كدهاي اعالم 2
 شده آخرين شماره ملك را جهت كد تجميعي اعالم نماييد.

-كد نوسازي تجميعي را برروي سيستم ايجاد نماييد3  

-برروي نقشه كدهايي كه ميبايست تجميع گردند را در اليه موجود قديم و كد تجميعي اعالم شده را در اليه وضع موجود ايجاد 4
 ميگردد.

در تجميع كدهاي نوسازي برروي نقشه اين امكان وجود دارد كه اگر معبري بين كدهاي مورد نظر واقع شده باشد با موافقت نكته : 
 منطقه معبر نيز جزء ملك تجميعي قرار گيرد.
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نمونه اي از دستور منطقه جهت بالمانع بودن تجميع كدهاي اعالم شده:  
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- ملكهايي كه داراي اسناد غارسي ميباشند (سند غارسي به سندي گفته ميشود كه فقط مالك درختان باشدنه عرصه ) نحوه كددهي به 
اين صورت ميباشد كه در اليه وضع موجود به صورت نقطه اي (پارسل در ابعاد كوچك) ايجاد ميگردد زيرا مالك عرصه نميباشد و 

 ششدانگ نيز نميباشد.

- زماني هست كه مقداري از يك ملك در مسير (معبر ) قرار ميگيرد كه به اصطالح مورد مسير ميباشد توافقنامه اي بين شهرداري و 

مقدار مورد مسير در اليه قديم ايجاد ميگردد و  utmمالك تنظيم ميگردد، نحوه كددهي به اين صورت ميباشد كه بر اساس نقشه 

 آخرين شماره ملك از بلوك مورد نظر اخنصاص داده ميشود.

 نكته مهم :

جهت كددهي صنفي ميبايست سايت پالن تجاري تهيه گردد لذا ميبايست كد پستي، نوع شغل، شماره 
 صنفي و ...... تهيه گردد 

 

 
 

  دراين حالت كددهي صنفي به صورت خطي ميباشد و از جهت شمال غرب در نظر گرفته نميشود
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 فصل دوم: ثبت درخواست
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تعريف فرآيند ثبت درخواست : 

ثبت كليه درخواستهاي پروانه الكترونيكي ، گواهي الكترونيكي و استعالمات الكترونيكي كه به فرم درخواست پيوست ميباشد 
در ، درخواست وي در سيستم  (پروانه-گواهي-استعالم)بر اساس نوع درخواستي كه داردهر فرد  مراجعه با ثبت درخواست گويند و را

ثبت ميگردد. يكي از گروههاي فوق 
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4B اسكن و درخواست ثبت آموزش  

تتعاريف و اصطالحا  

 

 تعريف فرآيند ثبت درخواست 
ثبت كليه درخواستهاي پروانه الكترونيكي ، گواهي الكترونيكي و استعالمات الكترونيكي كه به فرم درخواست  

پيوست ميباشد ، ثبت درخواست گويند و هركس مراجعه مينمايد بر اساس نوع درخواستي كه دارد ، درخواست 
 وي در سيستم ثبت ميگردد

 

 تعريف عرصه :
پهنه يا گستره ي زميني كه داراي حدود اربعه مشخص و به اشكال هندسي منظم يا نامنظم ايجاد گرديده و تحت 

 مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است

 

 تعريف اعيان :
به مستحدثات ايجاد شده در عرصه ، اعيان اطالق ميشود.همان گونه كه عرصه قابليت تفكيك دارد ، اعيان نيز قابل 

 تفكيك است. 

 

:تعريف حق سرقفلي   
در محلي كه كسب يا پيشه اي داير است ، مردم آن محل را شناخته و به آن عادت ميكنند و در نتيجه مراجعه مردم كه از 

 روي عادت انجام ميگيرد اعتباري براي آن محل ايجاد ميشود كه به حق سرقفلي معردف است.
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 تعريف تفكيك :
 تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكترمثال“ تفكيك يك قطعه زمين

 متري توسط مالك يا مالكين آنبايد توجه داشت كه تمامي امور تفكيك در اداره ثبت اسناد و 500 متري به قطعات 5000

امالك صورت ميگيرد و بعد از تنظيم صورتمجلس تفكيكي ، سند مالكيت براي قطعات صادر وبه قطعات شماره هاي 

 جديد ( فرعي ) داده ميشود 

 تعريف تقسيم :

در تقسيم نامه ها، مالك بيش از يك نفر بوده و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح صورت 

مي گيرد. در تقسيم نامه، ملك مشاع بوده و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم مي گردد. براساس صورتمجلس تفكيكي 

براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين و اسناد مالكيت مشاعي، همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره 

 ثبت ارسال و در اين صورت، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي گردد

:تفاوت تفكيك و افراز  

                 تفكيك                                                          افراز

 ملك به صورت شش دانگ                                           ملك به صورت مشاعي

 عدم توجه به مقدار سهم مالكان                               رعايت و توجه سهم هريك از مالكين

 رضايت مالكان در حالت تفكيك                                    عدم تفاهم و رضايت مالكان

  انجام تفكيك در اداره ثبت و                                             انجام افراز در دادگاه

 صدور صورتمجلس تفكيكي                                              
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:نكته  
در صورتيكه ثبت درخواست به استناد اسناد عادي و قولنامه ها صورت گيرد ، ارائه تعهد 

 محضري (فرم تعهد كشف فساد ) به همراه مدارك ارائه شده الزاميست.
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 وكالت نامه :
عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود 

 مينمايد.
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 تکميل فرم درخواست

 چک کردن آرشيو الکترونيکی

 چک کردن لينک نقشه

 جستجوی کد نوسازی

 احراز مالکيت

 ثبت درخواست

 چک کردن اطالعات پرونده

 

 

 

 

 

 

 اعالم از طريق
BTnet 

 ندارد

 ندارد

 ندارد

 ندارد

 

 

 

 چک کردن فرم پاسخگو
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 نمونه اي از فرم درخواست كه اطالعات ورود گرديده :

متقاضي مالك ميباشد:

 
 نكته:

  در قسمت مكاتبات ضروري حتما اطالعات قيد گردد .
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دراين قسمت متقاضي وكيل ميباشد كه در رديف اول (اينجانب )  ميبايست وكيل مشخصات خود را قيد 
 نمايد.

   ميبايست اطالعات مالك قيد گردد. به مالكيتدر قسمت 
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دراين قسمت متقاضي مستاجر ميباشد كه در رديف اول (اينجانب )  ميبايست مستاجر مشخصات خود 
 را قيد نمايد.

   ميبايست اطالعات مالك قيد گردد. به مالكيتدر قسمت 
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 در اين قسمت متقاضي شاكي ميباشد در قسمتهاي مشخص شده اطالعات قيد ميگردد.

در اين مرحله نيازي به وارد كردن تمامي اطالعات روي فرم درخواست نميباشد .نكته :   

زماني متقاضي شاكي ميباشد صرفا درخواست تخلفات شكايات ثبت ميگردد.نكته :   

در قسمتي كه متقاضي متشاكي باشد به همين روش اطالعات قيدميشود و ثبت درخواست نكته: 
 ميگردد.
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ملك زماني ملك زمين باشد نيازي به وارد كردن اشتراك آب ، برق ، گاز و ...... درقسمت مشخصات 
  نميباشد.مورد تقاضا
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 در اين قسمت نظرات و دستورات و .... قيد ميگردد.
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 نمونه اي از فرم درخواست پرشده توسط متقاضي:
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جهت احراز مالكيت ميبايست اسناد  مالكيت (سند، اسناد واگذاري، سند عادي و.......) توسط مالك ارائه گردد و درمواقعي كه متقاضي 
 وكيل باشد ميبايست نامه وكالت نامه ارائه گردد.(تصاوير انواع سند در فصل گردش پرونده ميباشد)

حتما به تاريخ وكالت نامه و متن وكالت نامه كه آيا صرفا مربوط به ملك مورد نظر وكالت دارد؟در اينصورت  پالك ثبتي ملك نكته : 
 قيد گرديده باشد ، تفويض وكالت نامه و ...... توجه نماييد.

 نمونه اي از وكالت نامه(تفويض وكالت نامه ):
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 نمونه اي از وكالت نامه:
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انتخاب نماييد.جستجوي ملك گزينه منوي تاريخچه و جستجو- ابتدا جهت جستجوي كد نوسازي ميبايست از1  

-با توجه به تصوير زير ميبايست منطقه مشخص گردد.2  

-در قسمت آدرس ، پالك ثبتي و غيره ...... اطالعات موجود واردگردد.3  

-درقسمت پالك ثبتي شماره اصلي و شماره فرعي پالك در تب مورد نظر وارد نماييد و كليد جستجو را بزنيد.4  

درمواردي كه كد نوسازي در قسمت جستجوي ملك يافت نشد ميبايست از طريق بي تي نتمدارك الزم را جهت كددهي به نكته: 
 واحد مربوطه ارسال نماييد. (مبحث بي تي نت در فصل بعد توضيح داده شده است )
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 و آدرس موجود در سوابق را  نقشه-دراين قسمت زماني كه كد نوسازي ملك مشخص شد ميبايست جانمايي و آدرس ملك را با1
بررسي نماييد. درصورت مشاهده مغايرت و يا اينكه نبودن جانمايي كد نوسازي برروي نقشه از طريق بي تي نت به واحد 

 ) اطالع دهيد.gisمربوطه(واحدكالسه يا واحد 

  (عرصه) وارد نماييد تا لينك كد مورد نظر(پارسل) برروي نقشه مشخص گردد.شماره ملكدراين مرحله كد نوسازي را تا - 1-1
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برخي از ملكها صرفا در وضع موجود نميباشند ودر اليه هاي مختلف(اليه وضع موجود، اليه وضع موجود قديم و غيره....) ايجاد -2-1
 شده اند كه ميبايست اليه هاي مورد نظر را روشن نماييد.

  نمايش داده ميشود.رنگهاي متفاوتي ملكهايي كه دراليه هاي مختلف ميباشند با نكته :
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بعد از بررسي جانمايي كد نوسازي برروي نقشه قسمت فرم پاسخگو را بررسي نماييد . در اين قسمت قبل از ثبت درخواست ميتوان 
درخواست هايي كه قبال برروي كد نوسازي مورد نظر ثبت گرديده و اينكه در چه مرحله اي و نزد كدام كاربر ميباشد(ليست فعاليتهاي 

 صورت گرفته )را مشاهده نمود.

را انتخاب نماييد .فرم پاسخگو گزينه تاريخچه و جستجو - از قسمت 1  

- منطقه مورد نظر را انتخاب نماييد.2  

- كدنوسازي را وارد نماييد.3  

- در اخر گزينه جستجو را انتخاب نماييد.4  
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 در اين مرحله آرشيو الكترونيك مربوط به كد نوسازي مورد نظر را چك نماييد. گواهيها، اسناد مالكيت و غيره ...... را بررسي نماييد .

درزمان بررسي آرشيو الكترونيكدرصورتي كه سوابقي برروي آرشيو نبود، اگر قبال كد نوسازي برروي سيستم ايجاد گرديده و داراي 
اطالعاتدرقسمت  اطالعات پرونده ميباشد به بايگاني منطقه اطالع دهيد درصورت وجود پرونده فيزيكي برروي آرشيو لينك گردد ولي 

اگر كد نوسازي به تازگي اعالم گرديده باشد ميبايست همان لحظه مدارك متقاضي را برروي آرشيو لينك نماييد(آموزش اسكن و لينك 
 پرونده در صفحات بعد توضيح داده شده است)

  را انتخاب نماييد..آرشيو الكترونيكگزينه آرشيو وبايگاني -درقسمت 1

-كد نوسازي مربوطه را وارد نماييد.2  

-پالك ثبتي مشخص شده را با پالك ثبتي موجود دراسنادرا چك نماييد.3  

-نام مالك را نيز بر اساس مدارك موجود (آخرين نقل و انتقال ) چك نماييد.4  

 

 

 

. 
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 نحوه اضافه كردن كسري سوابق به آرشيو الكترونيكي :

0جهت اضافه نمودن سوابق و اوراق مربوط  به ملك مورد نظر ميباشد  

 
 نكته :

 بايد توجه داشت كه سوابق اضافه شده به آرشيو الكترونيكي داراي خصوصيات ذيل باشد :

 )gray scale(- فرمت مدارك اسكن شده به صورت1

 )resolution( باشد 200 تا 150-حداكثر شفافيت تصوير 2
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 اطالعات پرونده:

دراين مرحله اگر ملك مورد نظر از قبل داراي پرونده باشد اطالعات پرونده از قبيل نام مالك ، پالك ثبتي ، شماره مجوز هاي اخذ شده 
و غيره ....... را با مدارك موجود بررسي نماييدولي اگر پرونده به تازگي ايجاد گرديده باشد ميبايست بعد از ثبت درخواست اطالعات در 

 قسمت گردش پرونده ورود گردد.(اين قسمت در فصل گردش پرونده بيشتر توضيح داده شده است)

-در قسمت تشكيل پرونده گزينه اطالعات پرونده را انتخاب نماييد.1  

- كد نوسازي را وارد نماييد.2  

- ساختار درختي كه شامل كد عرصه و ساختمان وآپارتمان و صنف ميباشد نمايش داده ميشود.3  
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جهت ثبت درخواست ميباست نوع ثبت درخواست و اينكه چه مداركي براي ثبت درخواست مورد نياز ميباشد را 
 مد نظر قرار دهيد.

38B1-دارك ز مورد م ا ت ني ت جه ت ثب س خوا  : در

 اصل سند و كپي از تمام صفحات آن به ويژه صفحه نقل و انتقال - 

 اصل شناسنامه و كارت ملي و در صورت نياز كپي از آن - 

 اصل وكالت نامه و كپي از آن - 

 ارائه نقشه تفكيكي در صورت نياز - 

 صورتمجلس تفكيكي در صورت نياز - 

 معرفي نامه از اداره مربوطه - 

 پروانه كسب در صورت نياز - 

 ( در صورت نياز ارائه تعهد محضري) ارائه كليه قولنامه ها جهت امالك فاقد سند - 

 ...پروانه/ پايانكار/عدم خالف و - 

 قبوض آب / برق / گاز / تلفن - 
  در صورت ثبت درخواست گواهي پايانكار، ارائه آخرين گزارش مهندس ناظر و در صورت داشتن آسانسور،نامه تاييديه آسانسور

 از اداره استاندارد قبل از ثبت درخواست الزاميست.
  در صورتيكه اقدام ثبت درخواست از طريق مراجع قضايي يا شوراي حل اختالف صورت گيرد ، ارائه دادنامه توسط شخصي

 كه راي دادگاه به اسم وي صادر گرديده الزاميست.
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، ارائه برگ انحصارورثه / گواهي فوت و در در صورت ورثه اي بودن ملك عالوه بر مدارك فوق * 
. از تمامي وراث الزاميستوكالت نامهصورت نياز  

 

 نمونه اي از گواهي حصر وراثت:
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 انواع درخواستها :
 پروانه الكترونيكي

 استعالم الكترونيكي

 گواهي پايانكار الكترونيكي

 گواهي عدم خالف الكترونيكي

 تخلفات و شكايات

 مجوزحفاري 

 گواهي تفكيك عرصه

 گواهي تغيير كاربري عرصه
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 درخواست پروانه الكترونيكي

 

92B1.  :احداث بنا
شامل امالكي ميباشد كه به صورت زمين ميباشند (ثبت درخواست روي كد ملك) 

93B2.  : اصالح پروانه
 در پروانه فعلي را دارد اتشامل امالكيست كه داراي پروانه ساختماني ميباشد و متقاضي قصد تغيير

*در صورتيكه ساخت و ساز صورت گرفته باشدو متقاضي قصد اصالح پروانه نمايد ابتدا ميبايست درخواست پروانه 
 و تا زمان اخذ گواهي عدم خالف از دادن پاسخ پروانه الكترونيكي خودداري الكترونيكي ثبت و سپس گواهي عدم خالف پيوست گردد

 گردد.

94B3.  : تجديدبنا
شامل امالكيست كه متقاضي قصد تخريب ساختمان فعلي و اخذ پروانه جهت تجديد بنا نموده است 

 ابتدا ميبايست درخواست پروانه ،فاقد گواهي پايانكار باشدقديمي در مرحله بهره برداري بوده و *درصورتيكه ملك 
 و تا زمان اخذ پايانكار از ادامه درخواست پروانه الكترونيكي خودداري الكترونيكي ثبت و سپس درخواست گواهي پايانكار پيوست گردد

 گردد.

ساختمانهايي كه قصد تجديد بناي قسمتي از ساختمان را دارند بايد كدساختمان جديد  نكته :
ايجاد گردد و اطالعات پرونده نيز به دوقسمت ورود اطالعات گردد و برروي كد ساختمان جديد 

 درخواست تجديد بنا ثبت گردد. 
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95B4وسعه بنا :  .ت
شامل امالكيست كه متقاضي قصد اضافه نمودن زيربنا به زيربناي فعلي را دارد 

*درصورتيكه ملك فاقد گواهي پايانكار باشد ابتدا ميبايست درخواست پروانه الكترونيكي ثبت و سپس درخواست گواهي 
پيوست گردد 

96B5. : تمديد پروانه
درصورتيكه هيچ گونه ساخت و سازي صورت نگرفته و متقاضي قصد تمديد مجوز نموده است درخواست پروانه الكترونيكي 

: درخواست تمديد ممكن است با يكي از موارد زير همراه باشدثبت ميگردد در غير اينصورت 

  درصورتيكه ملك احداث گرديده و داراي گواهي باشد درخواست پروانه الكترونيكي بر روي كد ساختماني ثبت
ميگردد 

  )درصورتيكه ملك احداث گرديده و فاقد گواهي باشد درخواست گواهي ثبت و ميبايست در توضيحات قيد گردد
 گواهي جهت تمديد پروانه ساختماني)

  درصورتيكه ملك احداث گرديده وداراي پايانكار باشد وقصد احداث طبقه بعدي داشته باشد درخواست پروانه
الكترونيكي ثبت ميگردد اما در صورتيكه ملك مورد نظر داراي گواهي عدم خالف باشد و قصد احداث طبقه بعدي 

را داشته باشد ، در صورت داشتن مجوز ، درخواست پروانه الكترونيكي جهت اصالح پروانه ثبت ميگردد. 

61B6. درخواست استعالم الكترونيكي
جهت پاسخ به نامه هاي مختلف از ادارات،دفاتراسناد رسمي و...ثبت ميگردد. 

جهت استعالم الكترونيكي بايستي عدم ، درصورتيكه ملك به صورت ساختمان مي باشد ويا درحال ساخت وساز مي باشد
خالف يا پايانكار (بسته به شرايط ساختمان)نيز پيوست استعالم الكترونيكي گردد. 

97B:استعالمات شامل 
 سرقفلي/صلح /تمامي استعالمات ارائه شدهازدفاتر اسناد رسمي شامل استعالم جهت انتقال/رهن/اجاره/صلح 

  و ...مشروط/صلح خيار/صلح حقوقي/تقسيم نامه/اقاله سند
  تمامي استعالمات ارائه شده از ادارات متفرقه شامل اداره ثبت اسناد و امالك/اداره اوقاف/سازمان تفكيك آپارتمانها

 و ...
 استعالم بانك 
        استعالم الكترونيكي 
     مفاصا حساب 
              گواهي تفكيك اعياني 
  تجاري–گواهي تفكيك و تجميع اعيان 
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نكته : بايد توجه داشت كه در مورد استعالمات انتقال ، صلح مشروط ،صلح خيار و صلح حقوقي نام خريدار نيز قيد گردد. 

62B7گواهي الكترونيكي. 

 

98B8. درخواست پايانكار الكترونيكي
در امه(فاقدسند) باشد لندر صورتيكه سند مشاعي يا قو، ست كه نما شده اندودارايسند شش دانگ ميباشند اشامل امالكي

 ميگردد. قيدوضعيت بنا خروجي عنوان 

، همزمان با ثبت در خواست گواهي در كارتابل استاندارد، درخواست ايجاد شده در *درصورتيكه ساختمان داراي آسانسور باشد
  باشد.2زمان صدور پايانكار بايد داراي تاييديه ايران استاندارد 

*نماي سيمان سياه وسراميك جزء نماهاي مجاز محسوب نمي شوند. 

99B9. درخواست عدم خالف الكترونيكي
 .شامل امالكيست كه ازمرحله فونداسيون تا فاقد نما ميباشند

63B10. درخواست تخلفات و شكايات
اين درخواست با حضور شاكي به همراه مدارك مربوط به ملك خود و تحت عنوان تخلفات و شكايات بر روي ملك متشاكي 

ثبت ميگردد. 

64B11. جهت تفكيك اعيان
ارائه نامه از اداره ثبت اسناد و امالك جهت تفكيك اعيان يا سازمان تفكيك آپارتمانها الزاميست و در صورتيكه در هر كدام 

از اين نامه ها مغايرتي در اطالعات پايانكار اعالم گردد ، ميبايست درخواست پايانكار الكترونيكي نيز پيوست گردد. 
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65B12. درخواست حفاري
تنها درخواستي است كه در تمامي حاالت (ملك از قبل داراي درخواست جاري باشد يا خير ) به صورت مستقل و بدون 

 درخواست قبلي دائم شده باشد. "پيوستي ثبت ميگردد اما بايد توجه داشت كه در زمان پاسخگويي به اين درخواست ، حتما

39Bت رقه  نكا متف
جهت ثبت كليه درخواستها به استثناء درخواستهاي پروانه الكترونيكي و استعالم بانك ، نياز به حضور كليه مالكين نميباشد. 

 در صورتي كه دو پالك تجميع شده باشد و به ان كد نوسازي جديد مطابق دستور العمل داده شده باشد . جهت پاسخ نكته :
نقل و انتقال بر روي هر كدام از پالكها  با توجه به اينكه كد نوسازي قديمي پالك حفظ گرديده ، درخواست برروي كد 

 قديمي ثبت ميگردد. 

66B13. : درخواستهايي كه نياز به دستور از منطقه دارد
  تفكيك عرصه
  ( استعالم از اداره ثبت ) افرازنامه
  تجميع ساختمانهاي مسكوني
  (در اين حالت درخواست ميبايست روي تجاري موردنظر ثبت گردد ) تفكيك و تجميع اعيان تجاري

100B : روند تجميع ملكهاي مسكوني
مراجعه به منطقه مورد نظر و گرفتن دستور از مقام مافوق  )1

تجميع فيزيكي پرونده ها در منطقه  )2

اعالم از طريق بي تي نت جهت اصالح لينك نقشه و كدنوسازي  )3

ثبت درخواست توسط دفاتر  )4

 نامه مستقل از دفترخانه ارائه گردد،درخواستها به صورت مجزا بر روي هر 2در صورتيكه جهت نقل و انتقال امالك تجميعي، 
كدام از كدهاي قديمي (قبل از تجميع) ثبت ميگردد. 

 

67B14. : درخواستهايي كه بر روي كد صنفي ثبت ميگردند
  تعميرات جهت همان واحد تجاري
  ( مراجه مالك ملكي يا سرقفلي الزاميست ) انتقال سرقفلي 
  حفاري
  (پاسخ استعالم صنفي يا همان استعالم الكترونيكي برروي صنف)( پروانه كسب) پاسخ اتحاديه
  بالكن داخل مغازه
  تعويض پوشش سقف
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  مفاصا حساب

68B15. : درخواستهايي كه پيوست نميشوند
  گواهي با گواهي
  پروانه باپروانه
 مجوز حفاري 
  بايستي ابتدا دائم شوند و سپس درخواست درخواستهايي كه قبال“ ثبت گرديده و در يكي از مراحل ذيل قرار دارند

: جديد پبت گردد
مرحله كميسيون ماده صد  •
كه وضعيت درخواست موقت يا جاري باشد كار مرحله پايان •
 مرحله ليست سياه •
 .قبال“ فاقد كارشناسي اعالم گرديده و درخواست جديد نياز به كارشناسي دارد 

در صورتيكه درخواست استعالم الكترونيكي مربوط به نقل وانتقال باشد ووضعيت سندمشاعي باشد امكان ثبت درخواست 
تكراري وجود داردولي دراين موارددرخواست نبايستي پيوست گردد. 

69B16. : درخواست انتقال مالكيت از طرف شوراي احكام
  ارايه دادنامه
  مراجعه شاكي و ارايه اصل و كپي كارت شناسايي
  ارايه كپي سند و قبوض در صورت داشتن
 : مراجعه وراث 
  : عالوه بر مدارك ذكرشده در فرم درخواست بايستي سوابق زير نيز اخذگردد

o  گواهي فوت
o  گواهي حصر وراثت
o  وكالت نامه از كليه وراث يا مراجعه همگي ورثه ها ( امضا،اثر انگشت،مشخصات نام و نام خانوادگي

وراث) 

* در صورتيكه استعالم ادارات جهت ماليات بر ارث باشد، با شرط اينكه ملك داراي گواهي موردنظر باشد، ميتوان درخواست 
را تنها با حضور يكي از وراث ثبت نمود. 

 ميتوان با دريافت استعالم محضر به شرط ،ه نمودندع*درصورتيكه يك يا دو نفر از وراث جهت انتقال سهم خودشان مراج
اينكه نام كسي كه قصد دارد سهم خود را واگذار نمايد در آن قيد شده باشد آنرا ثبت نمود. 
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تمامی استعالمات ارائه شده از دفاتر اسناد رسمی شامل استعالم جهت 
انتقال/رهن /اجاره/صلح سرقفلی/صلح مشروط/صلح خيار/صلح حقوقی/تقسيم 

 نامه/اقاله سند/

تمامی استعالمات ارائه شده از ادارات متفرقه شامل اداره ثبت اسناد و 
 امالک /اداره اوقاف/سازمان تفکيک آپارتمانها و ...

 استعالم بانک

 مفاصا حساب

 مفاصا حساب

 گواهی تفکيک اعيانی
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در صورت ثبت درخواست گواهي تفكيك اعياني ،ثبت درخواست گواهي پايانكار جهت 
تفكيك طبقات در صورت نياز الزاميست.

 
 

 نمونه اي از نامه محضر جهت نقل و انتقال قطعي و رهني (استعالم الكترونيكي)
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 نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست انتقال قطعي (استعالم الكترونيكي)
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 نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست رهني (استعالم الكترونيكي)
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 نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست انتقال مالكيت و سرقفلي (استعالم الكترونيكي)

 

 
 

  اين درخواست برروي كد ساختمان يا آپارتمان ثبت ميگرددنكته:
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 نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست انتقال مالكيت و اجاره (استعالم الكترونيكي)
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 نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست انتقال سرقفلي(استعالم الكترونيكي)

 

 
 

 

  اين درخواست فقط بروي كد صنفي ثبت ميگرددنكته:
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نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست (دفتر خانه- صلح حقوقي (استعالم 
 الكترونيكي))
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 صلح خياري(استعالم –نمونه اي از نامه محضر جهت درخواست (دفتر خانه 
 الكترونيكي))
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 نمونه اي از نامه اداره ثبت اسناد و امالك :
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 نمونه هايي از نامه هاي ارائه شده جهت درخواست حفاري
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 نمونه اي از نامه ارائه شده جهت درخواست تخلفات و شكايات
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 درخواستهايي كه نياز به اخذ دستور از منطقه قبل از ثبت درخواست دارند

 گواهي تفكيك عرصه

 گواهي تغيير كاربري عرصه

 افراز

  تجاري–گواهي تجميع و تفكيك اعيان 

 تجميع دو پالك همجوار

 

 درخواستهايي كه امكان پيوست كردن در آنها وجود ندارد :

 

 پروانه الكترونيكيپروانه الكترونيكي

 گواهي الكترونيكي          گواهي الكترونيكي

 مجوز حفاري

 درخواستهايي كه قبال“ ثبت گرديده و در يكي از مراحل ذيل قرار دارند :

 

         مرحله صدور پروانه

         مرحله صدور گواهي

         مرحله پاسخ استعالمات

         مرحله كميسيون ماده صد

         مرحله پايان كه وضعيت درخواست موقت يا جاري باشد

 )blak list(        مرحله ليست سياه 

         قبال“ فاقد كارشناسي اعالم گرديده و درخواست جديد نياز به كارشناسي دارد.
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را انتخاب كرد:ثبت درخواست  قسمت  تشكيل پرونده- براي شروع ثبت درخواست ميبايست ابتدا از منوي1  

 
  درفيلد ثبت درخواست ميبايست قسمتهايي كه مشخص شده( درتصوير پايين )ورود اطالعات گردد:-2
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عالوه بر نوع درخواست،نوع متقاضي و غيره .... ميبايست قسمتهايي كه در تصوير پايين مشخص گرديده استعالم الكترونيكيدرثبت درخواست -3
 ورود اطالعات گردد:

 
مواردي كه متقاضي وكيل باشد ميبايست نام وكيل، شماره وكالت نامه وتاريخ وكالت نامه  قيد گردد:- 4  

 
مواردي كه متقاضي وكيل ميباشد، در قسمت نوع متقاضي وكيل مشخص ميشودو در فيلد نام متقاضي ميبايست نام نكته: 

  وكيل ورود گردد.(تصويرباال)
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 نكته:
درمواردي كه ملك موردنظر (كدنوسازي) در ليست سياه، و يا در مرحله تخلفات و شكايات(به صورت 

درخواست جاري ) و يا داراي درخواست پيوستي ميباشد ميبايست حتما از واحدمربوطهتعيين تكليف گردد 
 سپس براي ثبت درخواست جديد اقدام نمود.
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  ثبت درخواست صنفي

  ابتدا بايد كد صنفي و گواهي بر روي آرشيو ساختمان بررسي گردد 

  درخواست برروي كد  صنف ثبت ميگردد 5در حال حاضر فقط 

(استعالم الكترونيكي)مفاصا حساب )1  

(استعالم الكترونيكي)انتقال سرقفلي)2  

(پروانه الكترونيكي)احداث بالكن تجاري)3  

(پروانه الكترونيكي)تعميرات)4  

(حفاري)حفاري)5  

 درخواست ديگري تحت عنوان پاسخ استعالم جهت اخذ پروانه كسب ثبت ميگرديد كه در حال 90قبل از سال نكته :
 حاضر ديگر انجام نميشود

 شغلي هستند كه ميتوانند در مكانهاي 5دفاتر وكال،دفاتر نشريات،دفاتر مهندسين،مطب پزشكان و دفتر اسناد رسمي نكته:
 مسكوني فعاليت صنفي داشته باشند
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پس از ثبت درخواست، استعالم صنفي و استعالم اداره ثبت درخصوص افراز يا تفكيك با توجه به اينكه مدت زمان مراحل نكته : 
انجام كارهاي اداري جهت پاسخ استعالم بسيار ميباشد پس از ثبت درخواست ميبايستي پاسخ استعالم منفي جهت بررسي و كنترل 

 پرونده به متقاضي داده شود .

 سپس بعد از انجام كليه مراحل پاسخ استعالم مطابق ضوابط به متقاضي پاسخ داده ميشود و درخواست دائم ميگردد.
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 btnetفصل سوم : آموزش نرم افزار 
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btnetرآموزش نرم افزا
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5B0طريق از ارسال جهت نياز مورد مدارك BT NET  كالسه واحد به 

کارت عنوان
ملی

سند 
مالکيت

قولنامه
 / مبايعه 

نامه

  نسخه کامل
صورتمجلس

تفکيکی

نقشه 
utm

تفاهم 
نامه 
سه 
جانبه

فايل کد به همراه پرينت آن 
همراه با مهر وامضای نقشه 

بردار

نقشه 
تفکيکی 
محلی

دستور 
از 

منطقه

قبوض 
آب 

و برق و 
...

پروانه 
/ پايانکار

تهيه 
سايت 
پالن

گزارش 
کارشناس

 دفاتر

پروانه
 کسب

توافق
 نامه 
امالک

 يا

فرم 
توضيحاتدرخواست

تعيين کد 
√پايانکار-√√√√واحدهای آپارتمانی

زمينهای دارای
√√√√√√ ساختمان

در صورت نياز به 
کارشناسی مراتب از طريق 
کارشناسان اعالم ميگردد

√√√زمينهای سند دار

در صورت نياز به مدارک 
ديگر ، مراتب از طريق 

کارشناسان اعالم 
ميگردد

√√√1-√√√√√زمينهای فاقد سند

√-1
نقشه بردار ميبايست
مورد تاييد شهرداری

باشد

تجميع دو يا 
√√√√چند پالک

√√√√1-√√√√تفکيک پالک

√-1            
در صورت نياز از طريق
کارشناسان اعالم ميگردد

√√√√پايانکار -√√√√√تعيين کد صنفی
گزارش کارشناس در 
صورت نياز ، از طريق

کارشناسان اعالم ميگردد

تعيين کد قسمتهای 
√√√الحاقی/موردمسيری

√-
قسمت
الحاقی

√√√√

UTM در صورت ارائه
از اداره امالک ، نيازی 

به ارائه تفاهم نامه
سه جانبه نيست
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 انواع كارتابل بي تي نت واحد هاي مختلف جهت ارسال اشكال مورد نظر از دفاتر يا مناطق :

مربوط به واحد هاي زير ميباشد  : : Sdi.shiraz.ir/ecity-1 

-واحد كالسه و كددهي1-1  

-واحد نوسازي ، اشكاالت مربوط به دفاتر مهندسي 2-1  

-واحد صنفي اشكاالت كددهي مربوط به صنفي 3-1  

-واحد شهرسازي : اشكاالت مربوط به دفاتر 4-1  

-واحد درآمد: اشكاالت مربوط به دفاتر5-1  

 

 
 

sdi.shiraz.ir/btnet_gis-2  مربوط به بي تي نت واحد :gisجهت ارسال جانمايي و قيمت ها ميباشد 
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مربوط به واحد هاي زير  ميباشد  : :  Sdi.shiraz.ir/btnet_sara-3 

-واحد نوسازي: اشكاالت مربوط به مناطق توسط كاربران مناطق1-3  

-واحد صنفي: اشكاالت مربوط به محاسبات صنفي 2-3  

 :اشكاالت مربوط به مشاورgis-واحد 3-3

 -واحد شهرسازي : اشكاالت مربوط به مناطق  و مشاور4-3

 -واحد درآمد: اشكاالت مربوط به مناطق و مشاور5-3
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 آتشنشاني:
 شرايط ارسال درخواست به كارتابل آتشنشاني در درخواست پايانكار(يا درخواست وضعيت بنا) :

كليه درخواست هاي پايانكاري ( يا درخواست وضعيت بنا) كه داراي شرايط به شرح ذيل ميباشند پس از مرحله ثبت درخواست ، 
 درخواست به كارتابل آتشنشاني ارسال ميگردد . 

  متر به باال ) 10.5-كليه درخواست هاي پايانكار بلند مرتبه (سه طبقه به بااليا با ارتفاع 1

  متر مربع 600- ساختمانهايي با متراژ باالي 2

-ساختمانهايي كه داراي كاربري تجاري غير محله اي 3  

 
 شرايط ارسال درخواست به كارتابل آتشنشاني در درخواست هاي عدم خالف : 

كليه درخواست هاي عدم خالفي  كه داراي شرايط به شرح ذيل ميباشند پس از مرحله كارشناس بازديد ، درخواست به كارتابل 
 آتشنشاني ارسال ميگردد . 

 متر به باال ) كه در مرحله سفت كاري و نازك كاري 10.5-كليه درخواست هاي عدم خالف  بلند مرتبه (سه طبقه به بااليا با ارتفاع 1
 باشد پس از مرحله كارشناس بازديد  به كارتابل آتشنشاني به صورت خودكار ارسال ميگردد

  متر مربع 600- ساختمانهايي با متراژ باالي 2

-ساختمانهايي كه داراي كاربري تجاري غير محله اي 3  

نكته : پس از ارجاع درخواست به كارتابل آتشنشاني و انجام كارشناسي و رفع نواقص و پس از تاييد كليه مراحل درخواست به كارتابل 
) ارسال ميگردد .8 و دفتر تسهيلگري بافت فرسوده  (به استثناء منطقه 33مدير ارسال و پس از تاييد مديران به كارتابل دفتر ماده   
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 كيفيت بنا :
 شرايط ارسال درخواست به كارتابل كيفيت بنا در درخواست پايانكار(يا درخواست وضعيت بنا) :

كليه درخواست هاي پايانكاري ( يا درخواست وضعيت بنا) كه داراي دو شرط به شرح ذيل ميباشند به مرحله كيفيت بنا ارسال نميگردد 
 و مابقي درخواست ها پس از مرحله ثبت درخواست ، درخواست به كارتابل آتشنشاني و سپس به كارتابل كيفيت بنا ارسال ميگردد . 

-ساختمان هاي مسكوني دو طبقه با تعداد پاركينگ سه واحد و كمتر، صرفا پاركينگ در طبقه همكف 1  
-ساختمان هاي مسكوني با اسكلت بنايي يا مختلط با غالب بودن سازه آجري 2  

پس از ارجاع درخواست به كارتابل كيفيت بنا و انجام كارشناسي و رفع نواقص و پس از تاييد كليه مراحل درخواست نكته : 
) 8 و دفتر تسهيلگري بافت فرسوده (به استثناء منطقه 33به كارتابل مدير ارسال و پس از تاييد مديران به كارتابل دفتر ماده 

 ارسال ميگردد .
-برروي درخواست مورد نظر دابل كليك نماييد1  
-گزينه تاييد و ارسال را انتخاب نماييد2  
-درخواست مورد نظر را به مرحله كيفيت بنا ارسال نماييد3  
- سپس دكمه تاييد را انتخاب نماييد4
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 استاندارد:
 شرايط ارسال درخواست به كارتابل استاندارد در درخواست پايانكار(يا درخواست وضعيت بنا) :

كليه درخواست هاي پايانكاري ( يا درخواست وضعيت بنا) كه داراي شرط به شرح ذيل ميباشند به صورت ايجاد كارتابل موازي 
 همزمان با ثبت درخواست با ايجاد يك شماره ارجاع جديد به كارتابل استاندارد ارسال ميگردد . (عكس)

-كليه درخواست هايي كه داراي پروانه ساختماني با كاربري راه پله و آسانسور يا آسانسور باشد به كارتابل استاندارد ارسال ميگردد . 1  

پس از ايجاد درخواست استاندارد و انجام كليه مراحل اداري و تاييد آسانسور درخواست ميبايستي توسط مدير تاييد گردد و اين 
 درخواست به مدت يك سال اعتبار دارد . 

  و دفتر تسهيلگري موظف هستند پس از مشاهده تاييد مدير كارتابل استاندارد نسبت به صدور 33شايان ذكر است كاربران دفاتر ماده 
 پايانكار پس از انجام كليه مراحل اقدام نمايد . 

متقاضي  تا زمان صدور پايانكار فرصت دارد كليه مراحل تاييد آسانسور را از اداره استاندارد اخذ نمايد . نكته :  
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: بيمه تامين اجتماعي   
 شرايط ارسال درخواست به كارتابل بيمه تامين اجتماعي  در درخواست پروانه ساختماني  :

كليه درخواست هاي پروانه اي كه منوط به اضافه شدن زير بنا باشد پس از مرحله محاسبات درآمد و وصول عوارض متعلقه و تاييد 
فيش وارسال درخواست به كارتابل تاييد مدير توسط مسئول درآمد هر منطقه تاييد مدير بيمه انجام ميگردد و همزمان درخواست در 

 كارتابل بيمه ايجاد ميگردد 

نكته : متقاضي  تا زمان صدور پايانكار فرصت دارد كليه مراحل تاييد بيمه  را از سازمان تامين اجتماعي  اخذ و نامه آن را به دفاتر ماده 
  يا دفتر تسهيلگري ارائه نمايد.33

 

 اداره برق : 

شرايط ارسال درخواست به كارتابل اداره برق در درخواست پايانكار(يا درخواست وضعيت بنا)و درخواست 
 پروانه الكترونيكي :

كليه درخواست هاي پايانكاري ( يا درخواست وضعيت بنا) كه فاقد مجوز ميباشند پس از ارسال درخواست به ناحيه اداره برق و انجام 
مرحله كارشناس بازديد مطابق گردشكار درخواست پايانكار، درخواست ايجاد شده در كارتابل اداره برق  پس از بررسي هاي الزم ، 

 تاريخ نصب كنتور برق را به صورت مكتوب به شهرداري اعالم مينمايند . (عكس)

كليه درخواست هاي پايانكاري ( يا درخواست وضعيت بنا) يا درخواست عدم خالف كه داراي تخلف عمق بالكن سمت معبر ميباشند 
پس از ارسال درخواست به ناحيه اداره برق و انجام مرحله كارشناس بازديد مطابق گردشكار درخواست پايانكارو عدم خالف ، درخواست 
 ايجاد شده در كارتابل اداره برق  پس از بررسي هاي الزم عمق بالكن مجاز را به صورت مكتوب به شهرداري اعالم مينمايند . (عكس)

 

كليه درخواست هاي پروانه ساختماني الكترونيكي  كه به صورت درب از ساختمان ميباشند پس از ارسال درخواست به ناحيه اداره برق و 
انجام مرحله كارشناس بازديد مطابق گردشكار درخواست پروانه، درخواست ايجاد شده در كارتابل اداره برق  پس از بررسي هاي الزم ، 

 عمق بالكن مجاز را به صورت مكتوب به شهرداري اعالم مينمايند .
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  فصل چهارم: گردش پرونده



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

115 

 گردش پرونده:

 

 ابتداكدنوسازي را درفرم پاسخگوجستجو كرده تا مشخص گردد كه آيا كدمذكوردر سيستم قبال درخواستي داشته است يا خير. 

 
 

اگردرخواست به صورت سيستمي صادر نشده باشد بايستي اطالعات مجاز(آخرين سوابق شهرسازي)پرونده از آرشيو برداشت 
 شود و در فرم اطالعات پرونده ورود گردد.
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   تشكيل پرونده :حداو

 
در اين قسمت  برداشتي از تمامي اطالعات و سوابق ملك كه در پرونده الكترونيكي ملك موجود ميباشد 

 .مي شودصورت مي گيرد و در سيستم ثبت 
 جهت دسترسي به فرم اطالعات پرونده مراحل زير را انجام دهيد:

  ازبخش تشكيل پرونده در منوي اصلي، مطابق شكل كليك كنيد. اطالعات پروندهبر روي آيكون  .1

 

  -اگر در سيستم قبالًدرخواستي به صورت سيستمي صادر شده باشد بايستي به صورت 

خودكار در فرم اطالعات پرونده ، اطالعات جايگزين گردد كه نياز به ارسال به مرحله 

 گردش پرونده نميباشد
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اطالعات شناسايي پرونده 

 با وارد كردن كدنوسازي مورد نظر اطالعات پرونده مربوط به  اين كد قابل مشاهده مي باشد. (مي توانيد بر روي  :كدنوسازي-3
پرونده موردنظر از كارتابل اصلي نيز قرار بگيريد و اين فرم را كليك نماييد تا اين فرم بر روي درخواست موردنظر نمايش داده شود.)
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اطالعات مجاز : 

اطالعاتي كه طبق آخرين گروه پروانه و گواهي و استعالم  اخذ شده از شهرداري استخراج و وارد سيستم مي شود در اين 
 قسمت قابل دسترسي مي باشد با دابل كليك كردن بر روي كد نوسازي اطالعات مورد نظرنمايش داده خواهد شد

 مجاز پروانه و مجاز پايانكار :
 هركد نوسازي مي تواند به غير از ساختار درختي داراي انواع اطالعات زير باشد:

 و مطابق با پروانه اخذ شده از شهرداري مي شود اطالعاتي است كه از سابقه ملك استخراج :مجاز پروانه 
 مي باشد.

 مطابق با پايانكار اخذ شده از شهرداري مي باشد.:مجاز پايانكار

 : مجاز پايانكار براي زماني استفاده ميشود كه براي ملك قديمي پايانكار صادر شده و درخواست تجديد توجه 
بناسيستمي نيز صادر شده است ولي ملك قبل تخريب نشده و درخواست استعالم برروي ملك قديمي  دارد كه 

درخواست جديدبايستي كاربردرفرم بايستي از كليد مجاز پايانكار استفاده گردد. درخواست كه صادر گرديدجهت 
گردش ازكليد مجاز پروانه استفاده نمايد كه اطالعات پروانه صادر شده نمايش داده شود. 
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 :هر كدام از اطالعات پرونده شهرسازي داراي بخش هاي اطالعاتي زير مي باشند 
 (اطالعات عرصه)اطالعات ملك 
 (اطالعات اعيان)اطالعات ساختمان

 .(در صورت وجود تكميل مي شود) اطالعات آپارتمان 
 .(در صورت وجود تكميل مي شود)اطالعات صنفي 

 بنابراين براي ورود كامل اطالعات مربوط به يك كد نوسازي بايدتمام اطالعات بخش فوق تكميل شود.
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*جهت وارد شدن به فرم اطالعات پرونده و براي ورود اطالعات ميبايست برروي كدهاي عرصه، 

 ساختمان، آپارتمان وصنفي دبل كليك نماييدتا وارد تب هاي مورد نظر گرديد.
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 آدرس

 براي تكميل اطالعات آدرس ملك مراحل زير را انجام دهيد:

ابتدا كليد ويرايش را كليك كرده . •

اطالعات مربوط به آدرس را با توجه به فرم درخواست مالك و كنترل در نقشه سرا وارد كنيد (براي ورود آدرس  •
نشانگر ماوس را بر روي فيلد مورد نظر برده كليك كنيد و سپس اطالعات برداشت شده را تايپ كنيد).

جهت ورود مساحت پس از بر اصالحي صرفا از سند اصالحي برداشت ميشود و مساحت سند كه بر اساس سند اوليه  •
 ميباشد تغييري نميدهيم
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 مشخصات سندوپالك ثبتي:

(مساحت طبق سند و بخش ثبتي  و تاريخ طبق سند وارد ميشودمطابق تصاوير زيراز قسمتهاي مشخص شده اطالعات 
 برداشت ميگرددصدور سند و ...)

مطابق با شكل زير را وارد كنيد( براي ورود اطالعات بر روي فيلد موردنظر كليك كنيد تا انتخاب شود. سپس مقدار 
 دلخواه را تايپ كنيد و يا از ليست كشويي انتخاب كنيد).

: مساحت طبق سند صفر ميباشد ولي مساحت موجود و باقيمانده در تب آدرس نبايستي جهت موارد فاقد سند •
 خالي باشد كه بايد طبق آخرين مجوز و گواهي و جديدترين گزارش نقشه برداري برداشت گردد.
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انتخاب مشخصات سند و پالك ثبتي  در تب نوع سندنوع سند را از منوي *
 مينماييد.
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 انواع سند:

در تصاوير اسناد،به قسمتهايي كه مشخص گرديده توجه نماييدو در تب هاي مورد نظر ورود نماييد.نكته :  

با توجه به اينكه سند در انواع متفاوت موجود ميباشد بايد در مورد سهم اعيان و سهم عرصه  موارد ذيل را در نظر نكته  :
 بگيريم:
در سندهاي مشاعي كه عرصه خيلي بزرگ است و نقشه ي تفكيكي موجود نيست و ميخواهند يك قسمتي از اين  -1

زمين را انتقال بدهند(وكل زمين هم يك كد نوسازي  خورده اند)

در اين صورت مساحت كلي را در قسمت مساحت طبق سند و ميزان سهم را در سهم عرصه و ميزان سهم كل را در فيلد 
 سهم اعيان وارد ميكنيم.
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 انواع سندرسمي :
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 نكته : 
 قسمت حدود و مشخصات كه در تمامي اسناد قيد گرديده ميبايست در تب مورد نظر ورود گردد.
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 سندمشاع:
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 سندغارسي
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 اسناد واگذاري:
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 سند عادي:

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

132 

 
 

  



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

133 

  



 ���داری ال��رونیک

 
 

134 

 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

135 

 مالكين وجهات اربعه
مشخصات جهات اربعه را.طبق ، سند،آخرين مجوز ،يا آخرين گواهي ،جديدترين  كارشناسي نقشه برداري (دقت شود مساحت بعد از اصالح سند در فيلد 

 پس از بر اصالحي )وارد گردد و اطالعات سند اوليه تغييري نكند 
 براي تكميل اطالعات مالكين و سوابق مراحل زير را انجام دهيد:

 اربعه كليك كنيد تا اطالعات عرصه ملك مشخص شود.مالكين و جهات- بر روي 1

 را كليك كنيد.- ويرايش2

- اين بخش داراي قسمتهاي اطالعاتي زير مي باشد:3

  مالكين (مشخصات فردي، شخصيت، سهم و دانگ) فردي كه داراي اختيارات خاص در رابطه با ملك مي باشد و سند به نام او است. يك ملك
مي تواند يك و يا چند مالك داشته باشد كه هر كدام بايد به صورت جداگانه با مشخص بودن سهم و دانگ وارد گردد.

 .در خصوص زمين هاي مشاعي كه داراي سهم مي باشند سهم مالك در سهم عرصه و سهم كل در سهم اعيان وارد مي گردد

- اطالعات برداشت شده  را وارد كنيد.4

  كليك نماييد.انصرافو درغيراينصورت بر روي ذخيره - به منظور تأييد آنچه كه وارد نموده ايد، بر روي كليد 5
 نكته:

 نام مالك در ملكهاي فاقد سند بر اساس مجوزيا گواهي يا در صورت داشتن راي  كميسيون برداشت ميگردد
*سند هاي مشاعي كه داراي نقشه تفكيكي  مي باشند و تفكيك آنها را شهرداري پذيرفته است:

 در قسمت فيلد هاي  سهم اعيان وسهم عرصه و حدود وابعاد اطالعاتي وارد نگردد
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 مشخصات فني
 -وضعيت ملك1
 -نوع مالكيت2
 -موقعيت زمين 3
 -مرحله ساختماني4
 -مشخصات در(نوع ،تعداد، جهت)،(نوع در، تعداد و ...) نفر رو و ماشين رو مي تواند باشد5
 -مشخصات ديوارها (جهت، طول، ارتفاع و ...)6
 

 
 نكته:

 در قسمت ساير مشخصاتگردش پرونده اطالعاتي وارد نميگردد.
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 اشتراكات و سوابق
 

در قسمت اشتراكات وسوابق شهر سازي و سوابق كميسيون آخرين سابقه از هر گروه را در صورت وجود ونيز پرداخت آخرين 
 مفاصا حساب نوسازي را ورود اطالعات ميكنيم.

 
 كه عدم خالفو اصالح پروانه در تب سوابق واشتراكات ودر فيلد سوابق شهرسازي تاريخ اعتبار پروانه جهت درخواست هاي 

پروانه تمديد شده است بايستي حتما تاريخ اعتبار پروانه قيد گردد  در غير اين صورت سيستم به صورت خودكار وبر اساس 
 قوانين روز تاريخ اعتبار را محاسبه ميكند

 
  سوابق كميسيون ها شامل  (شماره راي، تاريخ راي، نوع كميسيون، شماره ارسال و ...)ميباشد كه ميبايست

ورود گردد

  فيلد اشتراكات شامل ورود شماره اشتراك آب ، برق ،گاز وتلفن ميباشد. وضعيت اشتراك بر اساس نام
خريدار ورود گردد 
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 نمونه اي از قبوض آب و برق :

 درقبض آب يا شماره قراردادبرداشت ميگردد يا شماره شناسايي
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 كروكي:

با توجه به وجود نقشه سرا و وجود نقشه هاي كارشناسي لينك شده ديگر 
 نياز به ترسيم كروكي نمي باشد .
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 طرح تفصيلي و توضيحات:

اگر در برداشت اطالعات نياز به توضيحات باشد در قسمت توضيحات 
 قيد ميگردد و مابقي فيلدها نياز به ورود اطالعات ميباشد.
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 ورود اطالعات ساختمان :
 كد ساختمان را وارد كنيد.

ابتدا گزينه ويرايش را انتخاب كردهسپس اطالعات را در تب هاي زير ورود نماييد:

 مشخصات ساختمان .1
 نوع نما .2
 نوع سقف(آخرين سقف) .3
 مرحله ساختماني .4
 مجموع ارتفاع كل .5
 ارتفاع جان پناه(دورچين پشت بام)( اگردر پروانه اطالعات در اين زمينه بود پر گردد) .6
مشخصات ديوار(طول وارتفاع) .7

ساير امكانات: آيتم هايي كه در كشو وجود دارد در صورت بودن امكانات انتخاب و در قسمت مقدار عددصفر(به  .8
 معني خير ميباشد)وعدد يك (به معني بلي ميباشد)واردميگردد

 

 

  

گواهی تفکيک و تجميع اعيان - 
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 ساير مشخصات:
  بر اساس سوابق ورود ميگردد.قدمت ساختمان تا و قدمت ساختمان ازدر اين قسمت تب 

 : تاريخ پروانهقدمت ساختمان از
  سال را 5  سال بيشتر باشد بايد تاريخ پروانه +5 : اتمام ساختمان كه اگر از تاريخ پروانه +قدمت ساختمان تا

 منظور ميكنيم
تاريخ شروع عمليات ساختماني: تاريخي كه پروانه ساختماني صادر گرديده است، و تاريخ پايان عمليات 

 ساختماني تاريخي است كه گزارش مهندس بر اتمام ساختمان ارائه ميدهد.
 بر اساس پاسخ نامه اداره برق مبني بر قدمت ساختمان از جهت ساختمان هايي كه فاقد مجوز ميباشند نكته :

  پنج سال بعد از ان تاريخ ورود اطالعات ميگرددو قدمت ساختمان تاسال نصب كنتور برداشت ميشود 
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 كاربريها:
  : بر اساس شماره ساختمان كه براساس كدنوسازي ثبت درخواست گرديده است .اگر شماره ساختمان

ساختمان متصل باشد يعني ازطبقه زير زمين دويا چند ساختمان متصل به هم باشندو برروي يك كد ساختمان ايجاد 
شده  درقسمت كاربريها اطالعات هر ساختمان به صورت مجزا با شماره ساختمان مربوطه وارد ميگردد.(شماره 

  و.....)1،2،3ساختمان 
)وشماره نيم 200وپيلوت401،باريكسازي اول400و...وباريكسازي همكف1،اول0،همكف1(زير زمين-شماره طبقه

 و....101،نيم طبقه اول100و شماره نيم طبقه همكف99طبقه زير زمين 
 شماره واحد

 طبقه تشكيل يك واحد رابدهند شماره ي واحد به صورت مشابه درج ميگردد و در تعداد واحد در 2در صورتيكه 
 طبقه پايين تر عدد يك ودر طبقه باالتر عدد صفر وارد مي گردد.

 

 فرعي اصلي
 مسكوني مسكوني
 تجاري تجاري
 مذهبي مذهبي

 اقامتي اقامتي ، گردشگري
 بهداشتي-درماني درماني_بهداشتي

 اداري  اداري
 نانوايي خدمات شهري

 ورزشي ورزشي 
  

 

پروانه صادر شده است در صورتي كه در و بوده قابل ذكر است كه در صورتيكه  كه بخشي از تخلف مربوط به اشتباه در مساحي اوليه 
نقشه تاييد شده وجود داشته بايستي در فرم بازديد در تب نوع استفاده مابه تفاوت متراژ پروانه با نقشه مصوب رديف جداگانه ايجاد و 

درقسمت  وضعيت كاربري ، مغايرت نقشه با پروانه انتخاب شود سپس در فرم تحليل خالف رديف خالف مغايرت نقشه با پروانه،صرفا 
 جهت اخذ عوارض اعالم ميگردد ليكن  به كميسيون ماده صد ارسال نميشود.
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 : در قمست كاربريهاكاربري اصلي ،ثابت است وكاربري  فرعي تغيير ميكندتوجه
 مساحت كاربريها

 تعداد واحد
 نوع سقف
 نوع سازه

 مرحله ساختماني:
 (در صورت داشتن پايانكار: بهره برداري

 عدم خالف:اسكلت مسقف
 پروانه : ساخته نشده)

 تاريخ احداث كاربري (در كاربريهاي تجاري )
 (همان سال بهره برداري است)بر اساس اخرين مجوز يا گواهي صادر شده برداشت و ورود اطالعات ميگردد

  تا) در كاربري ها _قدمت ساختمان(از
قدمت "در خصوص قد مت ساختمان در صورت داشتن پروانه احداث بنا و عدم در يافت پايانكاردر زمان مقررجهت 

 سال به عنوان قدمت لحاظ مي گر دد .در صورت وجود 5تاريخ پر وانه  + "قدمت تا "  تاريخ پر وانه و جهت "از
 سال تاريخ پايانكار لحاظ مي 5 سال را لحاظ مي كنيم ود ر صورت كمتر از 5 سال تاخير همان 5پايانكار با بيش از 

 گر دد.در صورت عدم داشتن مجوز(پر وانه ) تاريخ قدمت تا از تاريخ نامه اشتراك برق بر داشت مي گر دد .
 : (هر طبقه جدا وارد گردد)ارتفاع مفيد

 ) وارد ميكنيم به جز سقف شيرواني كه ضخامت برايش اعالم نميگردد0.4يا0.3 را (-ضخامت سقف:
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 پيش آمدگي:
    ورود اطالعات طبق اطالعات فيلد كاربريها ميباشدكه تنها نوع پيش آمدگي متفاوت است كه ميبايد انتخاب گردد(پيش 

آمدگي روبسته يا روباز ، معبر يا حياط و غيره .....

 شماره ساختمان -1
 -شماره طبقه2
 -شماره واحد در صورتيكه مسكوني و يا تجاري بيش از يك واحد باشد ورود ميگردد 3
 -مساحت پيش آمدگي4
 كاربري اصلي/نوع استفاده فرعي-5
 -نوع پيش آمدگي6

پروانه = ساخته اسكلت مسقف=عدم خالف ، بهره برداري=(در صورت داشتن پايانكار-مرحله ساختماني:7
 نشده)

 -ارتفاع8
 -عرض9
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 مهندس ناظر:
 اگر بصورت سيستمي كسر سهيمه شده باشد و پروانه صادر شده باشد بايد در اين قسمت درج گردد

 (. . . نوع صالحيت، كد نظام معماري، شماره پروانه و) مشخصات مهندسين

  اين بخش مربوط به زماني است كه پرونده ما قبل از اين سابقه اي در شهرداري داشته باشد (به عنوان
مثال براي گرفتن پروانه ماقبل از اين مراجعه كرده باشد) نام آن مهندس و يا مهندسان در اين قسمت 

ثبت مي شود.
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 -پاركينگ 1

درقسمت  پاركينگها اگر درخواست قبل به صورت سيستمي صادر شده باشد بايستي به صورت خودكار پاركينگها درفرم 

اطالعات پرونده نمايش داده شود واگر درخواست به صورت سيستمي نبود بر اساس اطالعات مجوز ها و گواهيهاي 

موجود در ارشيو برداشت ميگرددو نحوه ورود اطالعات براساس گروه كاربري(تجاري ،مسكوني ،آموزشي و .....) ، 

 باشد به صورت قبل 82تعدادمورد نياز و تعدادكسري و تعدادخريداري شده و توضيحات (اگرقدمت مربوط به قبل از سال 

  ورود گردد)ورود ميگردد82 باشد به صورت بعد از 82 و اگر قدمت مربوط به بعد از سال 83از 
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نحوه تامين پاركينگ-2

بر اساس اطالعات كاربري ها اگر پاركينگ درخود ساختمان تامين شده باشد اطالعات پاركينگ (شماره طبقه ، سويچي يا 
 عادي  به صورت روبسته يا روبازاعالم ميگردد

 
اگردر مجوزها حياط به عنوان پاركينگ قيد شده باشد در نحوه ي تامين پاركينگ به عنوان پاركينگ روباز وبا شماره طبقه  صفراعالم 

 مي گردد.
همچنين درقسمت پايين تب پاركينگ ها فيلد تعدادپاركينگ مورد نياز ،تعداد پاركينگ روبسته تاممين شده و 

كسري وصول شده وجود دارد كه بايستي ورود گردد.اما مهمترين قسمت پاركينگ ها ، نحوه تامين پاركينگ ها 
 ميباشد 
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 توضيحات
 در قسمت ضمائم موارد زير انتخاب ميشود:

 ارسال شده است100-به كميسيون  ماده 1
  وصول گرديده است 100-جريمه كميسيون ماده2
 -نامه مربوط با اشجار3

 موارد باال هم اكنون در سيستم به صورت خودكار ميباشد.(لطفا اظهار نظر گردد)
 
 

  



 ���داری ال��رونیک

 
 

150 

 

 

 
 

 

 
 

  كليك كنيد.ذخيرهبرروي كليد 
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 مشخصات آپارتمان

براي تكميل اطالعات مشخصات آپارتمان همانند اطالعات ساختمان ميباشد با اين تفاوت كه اطالعات ساختمان مربوط به كل ساختمان 
 ميباشد و اطالعات آپارتمان مختص به واحد آپارتمان ميباشد 

 جهت ورود اطالعات آپارتمان مراحل زير را انجام ميگردد:
 كليك كنيد تا فيلدهاي اطالعاتي مربوط به آن نمايش داده شود. مشخصات آپارتمانبر روي برگه .1

-آدرس (خيابان، كد پستي، پالك آبي، بخش ثبتي و . . .)1-1

-طبقه وجهت وقوع2-1

-شماره واحد و بلوك و شماره درب ورودي3-1

-كد پستي4-1

 -تلفن5-1
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 مشخصات مالكين و پالك ثبتي

 براي تكميل اطالعات مالكين و پالك ثبتي مراحل زير را انجام دهيد:

 كليك كنيد تا فيلدهاي اطالعاتي مربوط به آن نمايش داده شود. مالكين و پالك ثبتي-بر روي برگه1

پالك ثبتي (گروه نوع در پالك ثبتي، نوع در پالك ثبتي، مقدار)
،بخش ثبتي،نوع سند،نوع مالكيت،وضعيت سند 

 مالك داشته باشد ،اگرملك  به دانگ اعيان دينمالكين (مشخصات مالك، سهم، دانگ و . . .) آپارتمان مي تواند يك يا چن
وارد ميكنيم و دانگ عرصه اعالم نميكنيم

اطالعات مورد نظر را وارد كنيد.
  كليك كنيد.ذخيره-برروي كليد 2
 
 

 
  

) دارندكه 3) برخي ملكها شماره قطعه(2) و پالك فرعي(1در قسمت پالك ثبتي عالوه بر پالك اصلي(نكته: 
 ميبايست ورود گردد.

در سندهاي رسمي پالك ثبتي با عنوان شماره ملك قيد گرديده است .نكته :   
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) حقيقي انتخاب ميگردد ولي اگر مربوط 1گزينه (شخصيت تب مالكيناگر مالك شخص باشد در قسمت نكته: 
) حقوقي انتخاب ميگردد.2به سازمان يا اداره يا شركتي باشد گزينه (  
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 نوع استفاده(كاربري) و پيش آمدگي ها

 نوع استفاده (كاربري) :

 براي تكميل نوع استفاده (كاربري) مراحل زير را انجام دهيد:

كليك كنيد تا فيلدهاي اطالعاتي مربوط به آن نمايش داده شود.نوع استفاده (كاربري)-بر روي برگه1

  كليك كنيد.ويرايش-بر روي كليد 2
-فيلد نوع استفاده (شماره ساختمان، طبقه، اصلي، فرعي و شماره واحد،تعداد واحد ،مساحت ،ارتفاع،نوع سقف، قدمت،3

 در اين قسمت مي آيد. اين موارد بر تفكيك واحدهاضخامت سقف،نوع سازه، مرحله ساختماني،) موارد استفاده آپارتمان به 
 پر مي شود زيرا هنوز بازديدي روي آن صورت نگرفته است.اساس سند و يا سوابق قبلي
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پيش آمدگي ها 

، مساحت پيش آمدگي، ارتفاع،عرض ونوع پيش  ، شماره طبقه ،شماره واحد، كاربري اصلي و فرعي ،-(شماره ساختمان1
آمدگي  و مرحله ساختماني) پيش آمدگي مي تواند به سمت معبر، حياط و ... باشد.

  شماره واحد  و شماره طبقه در جدول نوع استفاده (كاربري ها) وجدول پيش آمدگي ها يكي باشدتوجه:
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 مشتركات 

زيربناي مشتركات (طبقه، اصلي، فرعي، ارتفاع و . . .) مواردي كه بين تمامي واحدها بصورت مشاع استفاده مي شود.
در ساختمانهاي چند بلوكي در صورتي كه ساختمان ها داراي عرصه يكسان و ساختمانهاي جداگانه كد دهي شده باشند مشتركات 

هر بلوك به طور مجزا مشخص باشد ورود مي گردد در غير اين صورت (در صورت كلي بودن ) به صورت كلي ورود مي شود .
در صورتي كه مساحت عرصه و مساحت كل اطالعات وارد شده باشد سهم العرصه قابل محاسبه خواهد بود در غير اين صورت 

كل زير بناي آپارتمان به عنوان سهم العرصه وارد ميگردد


نوع اشتراك، شماره اشتراكات و . . .) مواردي مانند آب، برق، گاز و تلفن در اين قسمت مي آيدامتيازات و انشعابات: (  
. 
 
 
 

 
 از شهرداري پاسخ گرفته باشد به مرحله گردش پرونده ارسال نميگردد، لذا در صورت 01/01/1395در صورتيكه ملك قبل از نكته :

 كامل نبودن اطالعات بايستي توسط كاربرگيشه مستقر در دفتر اطالعات تكميل گردد
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 پاركينگ:
 منبع تامين پاركينگ

(طبقه،نوع پاركينگ،نحو تامين پاركيينگ)(مطابق با توضيحات پاركينگ در قسمت 
 ساختمان)

 

 
 

 سوابق شهر سازي وكميسيون
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 نمونه از گواهيها و فيش هايي كه در آرشيو الكترونيك جهت برداشت اطالعات ازآنها استناد ميگردد:

 گواهي پايانكار
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 گواهي عدم خالف:
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 گواهي وضعيت بنا:
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 پروانه ساختماني
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انواع پروانه هاي (تمديدپروانه ، اصالح پروانه، تجديدبنا وغيره .....) در حال حاظر با عنوان پروانه نكته : 
 الكتورنيكي ثبت ميگردد.
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 مجوز تغيير كاربري
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 مجوز تعميرات جزئي وداخلي:
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 انواع فيش درآمد
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 انواع فيش نوسازي:
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 انواع فيش صنفي:
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 ايجاد واحد صنفي جديد
براي ورود اطالعات واحد صنفي (اعيان ) همانند ورود اطالعات ساختمان و اپارتمان ميباشد

 نكته: كدهاي صنفي صرفا بروي ملكهايي ايجاد ميگردد كه داراي مجوز (گواهي پايانكار، وضعيت بنا) باشد.
  مراحل زير را انجام دهيد:

بر روي ملك، ساختمان و يا آپارتمان موردنظر از كارتابل كه مي خواهيد براي آن واحد صنفي ايجاد كنيد كليك  .1
كنيد. 

 از بخش تشكيل پرونده، منوي اصلي كليك كنيد.تشكيل پرونده(اطالعات پرونده)بر روي آيكون  .2

اگر ملك، ساختمان يا آپارتمان مورد نظر را از كارتابل انتخاب نكرده ايد، كد ملك، ساختمان و يا آپارتمان را در فرم  .3
تشكيل پرونده وارد كنيد.

 كليك كنيد.ايجاد صنفيبر روي كليد  .4

در قسمت كد نوسازي فقط كد صنفي براي ورود فعال است. .5
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  آدرس :در 

 موارد زير  را چك ميكنيم:
    آدرس

   پالك آبي
    تلفن مغازه

 در قسمت مالكين سرقفلي 
 در واحد ثبت درخواست موارد زير بايد از ارباب رجوع گرفته شود تا واحد گردش پرونده اين فيلد را تكميل نمايد

 - كپي قرار دارد سرقفلي1   
 - كپي عوارض پرداخت شده در دارايي بابت نقل وانتقال سرقفلي2  
 - كپي شناسنامه + كارت ملي (مالك سرقفلي)3   

 
 نكته:

ميبايست قبل از ثبت درخواست مدارك مالكيت را بررسي نماييد و بر اساس آخرين نقل و انتقال يا سرقفلي جديد نام مالك 
 ورود گردد

 توجه: فيلد كد كد پستي در مالكين سرقفلي ، متصدي شغل و مالك از اهميت خاصي برخوردار ميباشد
 كدپستي:

 كدپستي را اگر ارباب ارجوع نداشت،از اداره پست براي آن استعالم گرفته ميشود(واحد ثبت درخواست)
 

 توجه:
 قسمت هاي قيد شده اگر ورود گرديده باشد، واحد گردش پرونده فقط آن ها را كنترل ميكند

 فقط گردش پرونده قسمت بالكن سرقفلي را پر ميكند
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 در قسمت مشخصات در فيلد مجموع كل زيربنا سيستم اطالعات را وارد ميكند

 نوع استفاده:در 
 تاريخ احداث كاربري در فيلد نوع استفاده قسمت اعيان وارد ميگرددكه  منظور همان تاريخ بهر برداري است

 كه اين تاريخ را ميتوان از موارد زير برداشت نمود:
 اگر روي پرونده صنفي برگه هاي عملكرد دارايي بود (وزارت اقتصاد ودارايي)  تاريخ آن را برداشت ميكنيم -1
هر نوع پاسخ از شهرداري(پاسخ استعالم(مثالً پروانه كسب))،تاريخي كه شهرداري پاسخ داده است را به عنوان سال  -2

 تاسيس در نظر ميگيريم.
اولين عوارض پرداختي صنفي درون واحد تجاري -3

اولين گزارش كارشناس شهرداري در صورت فعال بودن واحدتجاري  -4

 نكته:
 در صورت بودن همه ي موارد فوق يا قسمتي از آنها ،تاريخي كه قديمي تر باشد را وارد ميكنيم

 قسمت محل استقرار:
 با توجه به اطالعات پرونده تكميل گردد(شركت،مغازه، دفتر كارو...)

  قسمت مساحت سهم العرصه:
 سيستم محاسبه ميكند ولي در صورت وجود مشكل ،به صورت محاسبه دستي فرمول زير انجام ميشود:
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 قسمت موقعيت ملك:
 تجاري ،نامشخص، بازار ،گاراژ

 قسمت تعداد دربند (تعداد درب هايي كه به مغازه باز ميشوند)
 براساس گزارش كارشناس تكميل مي گردد

 
 

 سوابق:در 
 
 

 
 

 در اين قسمت آخرين استعالم مربوط به واحد تجاري را در نظر ميگيريم
 (بالكن تجاري،پروانه كسب،تعميرات)
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 نوع استفاده (كاربري):در 
 اطالعات زير بنايي كه در آن واحد تجاري وارد ميشود شامل:

مساحت كف مغازه -1

مساحت  بالكن تجاري -2

 حريم تجاري -3
 در قسمت نوع استفاده (كاربري ها) موارد زير نيز بايد تكميل گردد:

-نوع سقف1  

-ضخامت سقف2  

-نوع سازه3  

-قدمت(همان قدمت ساختمان(مگر اينكه مغاره ايي جديد در حياط ساختمان احداث كند))4  

-دهنه5  
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 در اين قسمت اشتراكات چك گردد

 پاركينگ ودهانه:در 
 مربوط به واحد گردش  پرونده نميباشد

 دهانه هم توسط كارشناس پر ميشود

 امتيازات واشتراكات:در 
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 توضيحات:در 
 در اين قسمت اطالعات مربوط به جريمه كميسيون وارد ميگردد.

 

 

 
 
 :نكته : در زماني كه پرونده داراي پايانكار كلي ميباشد 

الف) ساختمانهاي مشابه ( داراي تيپ يكسان ): تقسيم پايانكار به تعداد ساختمانها و ورود جداگانه هر 
ساختمان و سپس تشكيل آپارتمان از صورت مجلس تفكيكي هر آپارتمان همراه با انباري و پاركينگ 

 هر واحد استخراج و ورود گردد.

  



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

201 

گردش پرونده (مواردي كه درملك بايستي كنترل گردد)كلي دستور العمل   

  صنف .– آپارتمان – ساختمان –-كنترل نوع درخواست بر اساس ملك 1

- كنترل نيازبه پيوستي ياعدم نياز.2  

- كنترل و ورود كد پستي .3  

 به تعداد شكستگي رديف حتما- ورودحدودو ابعاد سند .( ملك هايي كه ابعاد آن شكستگي دارد  براي ورود طول اضالع 4
 ايجاد گردد. )

- ورود  مساحت طبق سند .5  

- ورودنوع سندووضعيت سند و نوع مالكيت .6  

- كنترل پالك ثبتي ورود شده .7  

- كنترل نام مالك يامالكين ورودشده با سوابق واعالم تغييرنام و درج درتوضيحات درخواست درصورت 8  

                                .  عدم استعالم از شهرداري

- كنترل ورود اشتراك برق درصورت عدم ورود به كارشناسي اعالم تا وارد گردد.9  

- ورود سوابق شهرسازي .10  

100- ورود سوابق كميسيون وكنترل لينك سوابق كميسيون ماده 11  

- ورود مجوز هاي درب و ديوار .12  

حقوقي )–-امالك 100كميسيون ماده –فضاي سبز –- ورود نامه هاي مربوط به پالك (ستاد باغات 13  

–سهم خدمات –- ورود اطالعات پرداخت آخرين مفاصاحساب نوسازي و اطالعات پرداختي تراكم 14  

پاركينگ گروهي و عوارض دركدهاي عوارضي .–تفكيك –ارزش افزوده –مشرفيت   

- ورود اطالعات كاربري هابه تفكيك كاربري وطبقه وشماالساختمان وتعداد واحد و اسكلت و قدمت 15  

عرض دهانه –  وارتفاع ونوع سقف شماالواحد درخصوص تجاري ها بر اساس فرم مميزي و سايت پالن   

 و ارتفاع تجاري.

نوع پيش آمدگي و مساحت –- ورود اطالعات پيش آمدگي ها بر اساس شماره ساختمان و شماره طبقه 16   
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ارتفاع -عرض(عمق)و اصلي و فرعي ،ارتفاع از كف مطابق با مجوز و درخصوص تجاري هاشماره و –  

   واحد پيش آمدگي .  

- نحوه تامين پاركينگ روباز و روبسته /عادي و سوئيچي و تعداد .17   

- تاسيسات .18  

- دهانه تجاري براساس سوابق پرونده .19  

- درب هاي در ساختمان .20  

- منبع برداشت .21  

- كنترل مساحت ،آدرس ومشخصات مالك وكد پستي .22  

- كنترل مساحت ،وضعيت سند ونوع مالكيت و اصالح درصورت نياز .23  

- كنترل سوابق پالك ثبتي .24  

- نحوه تامين پاركينگ .25  

- جدول كاربريها به تفكيك كاربري ومتراژواحد آپارتمان وشماره واحدو اسكلت  تعداد واحد و ارتفاع 26  

 ،نوع سقف وقدمت .

- تكميل جدول پيش آمدگي ها مطابق با توضيحات جدول كاربريها .27  

- سوابق شهرسازي .28  

- تكميل انشعابات ودرصورت عدم اعالم به كارشناس جهت برداشت .29  

.100- سوابق كميسيون ماده 30  

- پرداخت آخرين مفاصاحساب نوسازي وتكميل كدهاي عوارضي مربوط به آپارتمان مذكور .31  

- توضيحات الزم در بخش توضيحات .32  
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  انباريها و اتاقهايي كه داراي سند شش دانگ ميباشند 

 1 – كنترل گردد كه قبال به تنهايي شهرداري پاسخي بر روي اين امالك داده است يا خير د ر صورت جواب مثبت 
با اعالم حفظ كاربري و غيرقابل تبديل پاسخ تهيه گردد در صورتيكه قبال پاسخي داده نشده است بايستي با يكي از 

 آپارتمانهاي واقع در آن ساختمان نقل و انتقال گردد . در توضيحات قيد گردد.

 

 
به تعداد شكستگي طول ضلع رديف   

 ايجاد گردد مطابق شكل زير:
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 قسمت صنفي از دو بخش مجزا تشكيل شده كه در تصوير فوق ، باالي صفحه ، سمت چپ ذكر شده :

- اعياني1 -شغلي2   

 برداشت اطالعات و ورود در بخش :

- اعياني :1    

    اطالعا صنفي مي بايست توسط گروه كددهي اصناف ، ثبت درخواست و گردش پرونده  به شرح زير تكميل گردد :

      واحدكالسه پرونده هاي صنفي :

 الف: ايجاد صنف و ورود ( رقم اخر كد صنفي ، شماره پرونده ، ادرس ، كدپستي ، تلفن ، تاريخ تاسيس واحد تجاري )
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كاربري و  : كنترل ادرس ، كدپستي و تلفن  و ورود اشتراكات اب و برق و گاز و تلفن در قسمت  واحد ثبت درخواست
 مشتركات

كاربري و  قسمت مشخصات طبقه و كاربري : برداشت اطالعات زيربنايي و ثبت در بخش  واحد گردش پرونده
 مشتركات

        پس از اتمام كار واحد كددهي اصناف در اين قسمت ، كاربر ، اطالعات اين قسمت را ذخيره مي كند.
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:- شغلي 2  

مي بايست در قسمت شغلي ، از منوي پايين صفحه قسمت ايجاد شغل را انتخاب و پس از انتخاب محاسبات صنفي       واحد 
 گزينه ويرايش ، جهت ورود اطالعات شغلي :
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: قسمت هاي كد شغل ، نام واحد شغلي ، متصدي شغل ،نام مالك سرقفلي در صورت وجود ، نوع واحد محاسبات صنفي 
محل كسب ، نحوه ي تصرف استفاده كننده ، سال افتتاحيه ، تاريخ شروع فعاليت ، تاريخ پايان فعاليت  در بخش 

توسط اين واحد بخش مجوز و تابلو(تصوير پايين)  و  مشخصات مجوز ، ساير امكانات و مبالغ دارايي در مشخصات شغلي
 تكميل مي گردد(تصوير صفحه بعد).
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  بخش مشخصات شغلي :
: از قسمت            (مطابق با تصوير صفحه قبل) نام شغل مورد نظر را انتخاب و براي انتخاب درجه اگر :كد شغل  

                بر اساس اطالعات پرونده ، درجه شغل در سال هاي قبل اعالم شده باشد ، مي بايست درجه اعالم شده    

            در پرونده را در شغل مورد نظر به عنوان كد شغل در نظر گرفت.

 را مي بايست در نظر درجهلوكسدر اطالعات پرونده ، جهت شغل مورد نظر ، هيچ درجه اي در نظر گرفته نشده ، در اين حالت :  
 گرفت.(تصوير در صفحه بعد)

پس از مشخص كردن شغل با درجه شغلي مورد نظر ، روي ان رديف كليك كرده و جهت انتخاب شدن ، در قسمت سمت راست و 
 پايين صفحه ، گزينه تاييد را انتخاب مي كنيم.
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  درنظر گرفته شد  6 الي 1 :(تصويرباال) شغل مورد نظر موزاييك ساز مي باشد كه براي آن ، در قسمت كدهاي  به عنوان مثال

  متوجه مي شويم كه درجه شغل ، درجه دو در نظر گرفته شده است پس 1370         است ، با بررسي اطالعات پرونده جهت سال 

  را به عنوان كد شغل مورد نظر انتخاب كنيم ، حال اگر بر اساس اطالعات پرونده ، درجه 3 مي بايست كد 6 تا 1   از بين كدهاي 

  به عنوان كد شغل مورد نظر انتخاب مي كنيم.1      شغلي اعالم نشده باشد ، درجه لوكس را با كد 

 

 
 

آدر
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: نام واحد شغلي بر اساس نام تابلو واحد تجاري ثبت گردد و در صورت فاقد نام بودن واحد تجاري ، نام نام واحد شغلي
 شغل به عنوان نام واحد شغلي در قسمت نام واحد شغلي ثبت گردد.

 : در اين قسمت ثبت ايتم هاي شخصيت ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، كد ملي ، شماره شناسنامه ، محل متصدي شغل
 از اهميت خاصي كد مليصدور ، جنسيت ، سال تولد ، تلفن و تلفن همراه در اولويت مي باشد كه در اين ميان 

 برخوردار است.

 گزينه موجود مي باشد كه بر اساس نوع كاربري : اعم از مغازه ، كارگاه و ... ، كد مورد 9:در اين قسمت نوع محل كسب
 نظر انتخاب مي گردد.

  گزينه موجود ، مورد نظر را انتخاب مي كنيم ، به طور مثال : ملكي ، سرقفلي يا ... .5 از نحوه تصرف استفاده كننده :

  : در قسمت ورود اطالعات شغلي ، سال افتتاحيه مي بايست با توجه به مصوبه :سال افتتاحيه

اگر شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح ، پاسخ صدور پروانه كسب صادر كرده ، سال افتتاحيه ، همان سال صدور -1
 مجوز در نظرگرفته شود و در غير اين صورت بر اساس سال درخواست افتتاح كسب در نظر گرفته شود. 

-نحوه محاسبه عوارض در خصوص واحدهاي تجاري خارج از محدوده  كه صدور پروانه كسب از طريق فرمانداري 2
انجام شده و يا خانواده ايثارگران كه پروانه كسب از طريق اداره بازرگاني صادر گرديده ، چنان چه در هنگام صدور پروانه 

 كسب حق افتتاحيه اخذ نگرديده ، معادل پنج برابر عوارض كسب به نرخ روز محاسبه مي گردد.

-چنان كه مودي داراي سابقه پرداخت عوارض صنفي در واحد تجاري و نيز شغل مورد استعالم باشد مالك محاسبه 3 
 عوارض افتتاح كسب ، اولين سال وصول قبض مورد نظر ميباشد

 برگه عملكرد دارايي باشد ،  عوارض فاقد-اگر مودي فاقد هر گونه سابقه پرداختي عوارض شغلي در شهرداري و 4     
 افتتاحيه به نرخ روز محاسبه مي گردد.

-اگر مودي فاقد هرگونه سابقه پرداختي در شهرداري باشد و تاريخ شروع فعاليت او چند سال قبل باشد ، اگر شغل تغيير 5
نكرده باشد و بتواند برگ دارايي از تاريخ شروع فعاليت تا اولين مراجعه به شهرداري ارائه دهد اولين تاريخ برگ دارايي را 

 ميتوان جهت سال افتتاحيه در نظر گرفت .

 

  : تاريخ شروع و پايان فعاليت ، بر اساس گزارش كارشناس ، برگ عملكرد دارايي تاريخ شروع و پايان فعاليت

    جهت سال هاي قبل و در غير اين صورت ، از اجاره نامه استفاده مي كنيم.

 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

213 

 بخش مجوز و تابلو :

مشخصات اخرين پروانه كسب در اين قسمت ورود اطالعات مي گردد.: مشخصات مجوز   

  : ساير امكانات شامل دو قسمت مرتبط با واحد هاي تجاري مي باشد :ساير امكانات

-تعداد تخت بيمارستان : مربوط به بيمارستان ها مي باشد و با توجه به استعالم از علوم پزشكي ، تعداد تخت 1     

 بيمارستان مشخص و در اين قسمت ورود مي گردد.

-عوارض افتتاحيه پرداخت شده : در دو صورت مي بايست اين گزينه انتخاب گردد :2   

    الف ) متصدي شغل در همان واحد تجاري ، فقط تغيير شغل داشته باشد.

     ب ) متصدي شغل با همان شغل قبلي ، تغيير مكان داده باشد.

ج) فروشگاه هاي چند منظوره : جهت فروشگاه هايي نظير اتكا، رفاه و غيره ..... انتخاب ميشود كه با يك كد صنفي ورود 
اطالعات شده باشد و داراي مشاغل مختلف با غرفه هاي مختلف كه متصدي غرفه ها اشخاص مختلفي باشند در اين صورت 
بايستي جهت هريك از مشاغل موجود در فروشگاه يك ايجاد شغل صورت گيردو در قسمت مقدارمتراژ غرفه مورد نظر ورود 

 گردد. 

در قسمت ساير امكانات به جز عوارض افتتاحيه شغل قبلي ، فروشگاه هاي چند منظوره و تعداد تخت بيمارستان معموال بقيه 
 ايتم ها انتخاب نميشود.

  مورد نظر كه جهت انكد شغل   در هر دو مورد گفته شده باال ، ايتم عوارض افتتاحيه پرداخت شده را انتخاب و 

  ورود مي كنيم(كد شغل با توجه به كد شغل توضيح داده شده در   مقدار قبال عوارض افتتاحيه پرداخت شده را در فيلد 

  صفحات قبل برداشت و در اين قسمت ورود مي گردد).
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 : برگه هاي عملكرد دارايي شامل برگه هاي عملكرد قطعي و برگه هاي تشخيص مي باشد ، كه اولويت با مبالغ دارايي
برگه قطعي مي باشد كه در صورت موجود نبودن ، بر اساس برگه تشخيص محاسبه انجام مي گردد.  در قسمت مبالغ دارايي 

مي بايست اگر متصدي شغل يك نفر مي باشد ، همان يك برگ ، به عنوان مبلغ دارايي ان سال در نظر گرفته شود و در 
 صورت تعدد شركا ، بايد مبالغ دارايي تمام شركا در ان سال مورد نظر با هم جمع گردد و جهت ان سال ثبت شود .

  به عنوان مبلغ دارايي در قسمت مبالغ دارايي درج گردد. مانده ي مشمولاگر برگه عملكرد ، قطعي باشد ، مي بايست مبلغ 
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  ثبت مي گرددمشمول ماليات نسبت به سهمدر صورت تشخيص بودن برگه عملكرد ، مبلغ درامد 

در برگ هاي تشخيص دارايي ممكن است تخفيفي لحاظ شده باشدكه در پشت برگ دارايي درج خواهد شد كه به دو 
 صورت ميباشد.

-اگر مبلغ اعالم شد ( پس ازكسر از بخشودگي باشد كه همان مبلغ را در قسمت مبالغ دارايي در سيستم سرا ورود ميكنيم 1
( 

-اگر مبلغ اعالم شده قبل از كسر بخشودگي باشد بايستي مبلغ معافيت سهم مودي كه برروي برگه ميباشد از مبلغ اعالم 2
 شده كسر شود ونتيجه در قسمت مبالغ دارايي ورود گردد.
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:از سال تاسيس واحد تجاري تا كنون مي بايست در حالت هاي زير ،  به صورت جدا ايجاد شغل گردد :نكته   

-متصدي شغل ثابت و تغيير شغل صورت پذيرد ، به ازاي هر شغل ، يك بار ايجاد شغل مي گردد.1  

- شغل ثابت بوده و مستاجرين تعويض شده باشند ، در اين حالت به ازاي هر مستاجر ، ايجاد شغلي مي گردد.2  

-شغل و مستاجر هر دو تغيير يافته باشد.3  

-در صورتي كه شغل و متصدي هيچ كدام تغيير نكرده باشد و فقط در يك بازه زماني واحد تجاري تعطيل شده باشد با دوبار 4
 ايجاد شغلي اين مدت زمان تعطيلي را به سيستم اعالم ميكنيم .

 در قسمت ايجاد طبقه وقوعواحد گردش پرونده مي بايست جهت برداشت  : نكته مهم جهت واحد گردش پرونده
  ورود گردد.ايجاد شغلي(طبقه وقوع)شغلي، با توجه به اطالعات پرونده نوسازي طبقه وقوع را برداشت و در 
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 اعالم مامور بازديد:

بعد از اتمام فرم گردش پرونده بايستي جهت اعالم مامور بازديد توسط كاربرگردش پرونده در مرحله گردش پروندهمراحل زير 
 را انجام دهد:

-برروي درخواست مورد نظر دبل كليك نماييد1  

-گزينه  اعالم مامور بازديد را از منوي باال انتخاب نماييد.برروي كليد اعالم مامور بازديد كليك نمايييد2  

 

 

 
 

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

218 

 

 

  را انتخاب نماييد نوبت دهي بازديد-فرم اعالم مامور بازديد نمايش داده ميشود سپس گزينه 3

بازديد نمايش داده ميشود.تقويم نوبت دهي -فرم 4  
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-در قسمت مامور بازديد كشورا باز نموده و كارشناس مورد نظر را انتخاب نماييد.5  
-بعد از انتخاب كارشناس تاريخ بازديد، روز بازديد و ..... نمايش داده ميشود.6  
-سپس در قسمت پايين فرم ساعت بازديد نيز مشخص ميگردد.7  
  در قسمت پايين سمت چپ فرم كليك نماييد .انتخاب-در نهايت برروي گزينه 8
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گزينه هاي نوع بازديد - بعد از انتخاب كارشناس به صفحه اعالم مامور بازديد برميگرديد كه در اين مرحله در قسمت 9
  را مشخص مينماييد.نقشه برداري يا بازديد

  را انتخاب نماييد تا كارشناس بازديد در سيستم ثبت گردد.اعالم- و درنهايت دكمه 10
بعد از مرحله اعالم مامور بازديد درصورت  نياز به كارشناسي درخواست به مرحله كارشناس بازديد ارسال ميگردد-11  

 

 
 

به بازديد گزينه عدم نياز  داشته باشد كارشناس مورد نظررا انتخاب و درصورت نياز به بازديداگر درخواست مورد نظر نكته: 
  را انتخاب ميكنيمفاقد كارشناسي
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كليه درخواست هايي كه در حوزه استحفاظي باغات (بخشي از محدوده منطقه يك و منطقه شش ) قرار دارند پس از نكته: 
 ورود اطالعات فرم اطالعات پرونده جهت كارشناسي و نقشه برداري درخواست به اداره ستاد آباد گري باغات ارسال ميگردد. 

 

نكته : با توجه به اصالح فرايند گردش كار درخواستها، جهت تسريع در پاسخگويي به مراجعين مقرر گرديد مدت 

  ماه باشد و درصورت تكرار درخواست دراين بازده زماني نياز به كارشناسي مجدد نمي باشد.3اعتبار كارشناسي 

 

  درخواستها به شرح ذيل نياز به كارشناسي  بازديد ندارد  : :نكته

كل استعالمات  با كاربري مسكوني  از دسته هاي نقل و انتقال ، رهن ، سند اجاره و .....  ( به غير از 

استعالمات افراز و تفكيك اراضي و پاسخ استعالم صنفي ، )امالكي كه داراي پايان كار از شهرداري ، 

 بتوني ) _در هر زمان با هر گذر ، تفكيك اعياني شده باشد ، (براي ساختمان با اسكلتهاي فلزي 

وپايانكار هايي كه  تفكيك اعيان نشده اند (براي ساختمانهاي اسكلت آجري و تركيبي و وياليي ) با 

 كاربريهاي مسكوني   / دفتر كار ، به كارشناسي بازديد  نيازي ندارد.

              تبصره : در صورتيكه اعالم تخلف توسط واحد تخلفات ويا شكايت درقسمت مشاعات ساختمان باشد مانع از        
          صدور استعالم مربوطه نمي شود .

 تبصره : درخصوص درخواستهاي استعالم ( نقل و انتقال ،رهن و ...) نياز به استعالم از سازمان فضاي سبز نميباشد.

 

كليه درخواست هايي كه در حوزه استحفاظي باغات (بخشي از محدوده منطقه يك و منطقه شش ) قرار دارند پس از نكته: 
 ورود اطالعات فرم اطالعات پرونده جهت كارشناسي و نقشه برداري درخواست به اداره ستاد آباد گري باغات ارسال ميگردد.

در صورت درخواست پروانه الكترونيكي و موافقت ستاد باغات با احداث بنا ،محاسبه ي سهم خدمات  و وصول آن در ***
 ستاد باغات انجام ميگردد وتنظيم توافقنامه صورت ميگيرد .  

   جهت انجام مابقي انجام كار  ارسال ميگردد .33سپس درخواست به دفترماده 
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 فصل پنجم:كارشناس بازديد
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:كارشناسي بازديد  

زماني كه كليه اطالعات توسط كاربرگردش پرونده ورود گرديد در فرم كارشناس بازديد نمايش داده ميشود و كارشناس در 
 قسمت هايي كه نياز به تغييرات و يا ورود اطالعات داشته باشد را اعالم مينمايد

 كارشناسي ممكن  است برحالتها به شرح  زير صورت گيرد

- ملك1  

-ساختمان2  

-آپارتمان3  

-صنف4  
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-زماني كه درخواست به مرحله كارشناس بازديد ارسال گرديد، برروي درخواست دبل كليك نماييد1  

-اطالعاتي كه مربوط به ملك (عرصه) ، ساختمان، آپارتمان يا صنف ورود اطالعات ميگردد.2  

 در مرحله اطالعات  بازديدكارشناس صرفا ميبايستي اطالعات وضع موجود  برداشت از محل را در اين فرم ورود :1نكته
 اطالعات نمايد 

  در صورتي كه پالك مورد نظر به صورت زمين باشد صرفا فرم عرصه ورود اطالعات ميگردد .:2نكته

  در صورتي كه پالك مورد نظر به صورت ساختمان باشد هم ساختمان و هم ملك ميبايست ورود اطالعات گردد 

در صورتي كه ساختمان تفكيك اعيان شده و به صورت آپارتمان باشد ،  ميبايست اطالعات ملك، ساختمان و آپارتمان ورود 
 اطالعات گردد

 و به صورت آپارتمان باشد ميبايست اطالعات ملك،  شدهدر صورتي كه ساختمان داراي واحد تجاري باشد و تفكيك اعيان
 ساختمان ،آپارتمان وصنف  ورود اطالعات گردد

باشد ميبايست اطالعات ملك، ساختمان وصنف  ورود نشدهدر صورتي كه ساختمان داراي واحد تجاري باشد و تفكيك اعيان 
 اطالعات گردد

اطالعات ورود شده فرم تشكيل پرونده درفرم بازديد كپي ميشود وكارشناس بازديد صرفا مواردي را كه نياز به تغيير نكته: 
 داشته باشد ويرايش مينمايد. 
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 ورود اطالعات ملك: 

-برروي درخواست مورد نظر دبل كليك نماييد1  

-در قسمت آدرس و پالك ثبتي، قسمت آدرس، مساحت وضع موجود، پالك ثبتي، كد پستي و..... ورود اطالعات ميگردد 2  
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 مشخصات سند:

-قسمت هاي مساحت طبق سند، نوع سند، وضعيت سند، بخش ثبتي  ورود اطالعات ميگردد.1  

 
 

 مالكين و جهات اربعه :

-در اين قسمت نام مالك يا مالكين، نام پدر، شماره شناسنامه، و .......ورود اطالعات ميگردد يا اطالعات اصالح ميگردد1  

-در تب جهات اربعه ميبايست اطالعات وضع موجود ملك ورود اطالعات گردد2  

در تب مالكين و جهات اربعه درقسمت جدول جهات اربعه اگر دريك جهت چند ضلع وجود داشته باشد بايستي به تعداد نكته: 
 اضالع رديف ايجاد كرد و از ورود پالس(+) در اضالع در يك رديف خودداري گردد.
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 مشخصات فني:

 در اين قسمت گزينه هاي زير ورود اطالعات ميگردد:

-وضعيت ملك، نوع مالكيت، نوع ملك، موقعيت زمين، مرحله ساختماني 1  

-مشخصات درها 2  

-مشخصات ديوارها3  

 
 ساير مشخصات:

در تب ساير مشخصات ميبايستي توسط كارشناس بازديد ميزان عقب نشيني، پخ ها، وضعيت مجاورين و فضاي سبز  تكميل 
 گردد
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 ساير:
نكته: در تب ساير ميبايستي توسط كارشناس بازديد در محل بررسي و مواردي كه در فيلد ساير امكانات مربوط به پالك مورد 

 نظر ميشود تكميل گردد.

صفر انتخاب 0 و در صورتي كه نداردباشد عدد 1درصورتي كه موارد انتخاب شده به صورت دارد باشد در قسمت مقدار عدد 
 گردد.

 
 

 

 سوابق و اشتراكات:

نكته: در اين تب در قسمت اشتراكات كارشناس بازديدميبايستي در محل شماره كنتور برق و آب را با اطالعات ورود شده در 
 فرم اطالعات پرونده تطبيق دهد
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 كروكي :

 كروكي توسط كارشناس بازديد با توجه به جانمايي و نحوه استقرار، پالك مورد نظرترسيم ميگردد .

 توضيحات :

 در اين قسمت در فيلد ضمائم با توجه به سوابق مالكيت يكي از گزينه هايي از كشوي ضمائم را انتخاب مينمايد

 

 ورود اطالعات ساختمان:

 مشخصات ساختمان:

 ورود كليه اطالعات مطابق فرم اطالعات پرونده توسط كارشناس بازديد بررسي و مطابق وضع موجود تكميل ميگردد 
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 ساير مشخصات:
 ورود كليه اطالعات مطابق فرم اطالعات پرونده توسط كارشناس بازديد بررسي و مطابق وضع موجود تكميل ميگردد 

 
 

 

در صورتي كه پالك مورد نظر داراي پروانه ساختماني باشد و مساحت وضع موجود با نقشه مصوب داراي مغايرت باشد نكته: 
 ميبايستي در تب وضعيت كاربري يك رديف جداگانه ايجاد و ميزان مغايرت به صورت جداگانه ورود اطالعات گردد.
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-تاريخ احداث كاربري حتما بايستي در فرم موجود مطابق با قدمت از ورود گردد 1  

-تاريخ تبديل: درصورت تغيير كاربري در محل اين فيلد تكميل ميگردد. 2  

 تجاري خطي و غير خطي

 
 

در صورتي كه پالك مورد نظر داراي پروانه با روش مساحي قديمي بوده است ( نحوه مساحي به صورت ستون تا نكته : 
پشت ستون مساحي ميگرديده ) درصورت داشتن پاركينگ يا فضاي مانور پاركينگ در زير بالكن در اين قسمت در جدول 

كاربري ها در قسمت كاربري فرعي عالوه بر رديف مساحت پاركينگ  رديف جداگانه جهت مابه التفاوت زيربنا ايجاد شده و 
 فيلد پاركينگ (فضاي زير بالكن) انتخاب ميگردد.
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شايان ذكر است مساحت اعالم شده مشمول عوارض نميگردد و تخلف محسوب نميشود .

 
 

 پيش آمدگيها :

.ورود كليه اطالعات مطابق فرم اطالعات پرونده توسط كارشناس بازديد بررسي و مطابق وضع موجود تكميل ميگردد  

 
 

 

 مشتركات : 

در اين تب درصورتي كه پالك مورد نظر تفكيك اعياني گرديده و داراي سند تفكيكي ميباشد اطالعات اين قسمت ازفرم صورت مجلس تفكيكي 
 يا سند ورود اطالعات ميگردد
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 ساير: 

 مطابق با ساير در فرم ملك ميباشد.

 
 و نقشه برداري هر دو ميبايست توسط يك شركت انجام گردد و موارد مورد مسير و طول پيشروي مجاورين و يكارشناس : توجه مهم

تعداد طبقات مجاورين و قدمت مجاورين وشيب طولي وعرضي زمين و شاقولي ساختمان هاي مجاور كه به صورت محدب يا مقعر 
 كه داراي فيلد هاي مربوطه در فرم  (مطابق چك ليست)بودن و رعايت درز انقطاع و ميزان زير بنا و عرض معبر و فضاي سبز و....

  كارشناسي مي باشد مي بايست در بخش هاي ملك و ساختمان اعالم گردد



 ���داری ال��رونیک

 
 

234 

:پاركينگ   

  در تب پاركينگ قسمت پاركينگ ها به صورت خودكار توسط سيستم محاسبه ميگردد 

در قسمت نحوه پاركينگ ، طبقه، نوع تامين پاركينگ( روبسته يا روباز) و نحوه تامين پاركينگ (عادي يا سوييچي) وتعداد، 
 توسط كارشناس بازديد اعالم ميگردد.

 

 
 

 نحوه ورود اطالعات آپارتمان:

وروداطالعات مطابق وورود  اطالعات پرونده كه در فصل گردش پرونده توضيح داده شده است ميباشد در صورت مغايرت 
 توسط كارشناس بازديد اعالم ميگردد
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 نحوه ورود اطالعات صنفي 

نكته : در قسمت اعيان فيلد كاربري (نوع استفاده) حتما ورود اطالعات گردد درغير اينصورت عوارض 
  به بعد صفر محاسبه ميگردد.95سالهاي 

ورود اطالعات اعياني برروي كد صنفي همانند ورود اطالعات آپارتمان ميباشد با اين تفاوت كه در 
 قسمت

 مشخصات قسمت هايي كه در عكس زير مشخص گرديده ورود اطالعات ميگردد

 
 يا توسط كارشناس مستقر در منطقه 33نكته: مواردبه شرح زير يا توسط كارشناس دفاتر ماده 

 اطالعات از محل برداشت و در اختيار كاربر صنفي قرار ميگيرد.

 (فرم تحويل گرفته شود
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 ارسال درخواست :

در نهايت زماني كه اطالعات توسط كارشناس بازديد وارد گرديد دكمه تاييد و ارسال انتخاب ميگردد و 
 به مرحله بعد ارسال ميگردد.
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 دستور العمل تهيه نقشه تك خطي : 

در صورتي كه پالك مورد نظر داراي پروانه ساختماني بلند مرتبه باشد و به مرحله پايانكار رسيده باشد 
اين قسمت توسط كارشناس بازديد يا دفتر تفكيك آپارتماني مساحي و نقشه تك خطي مطابق با وضع 

 موجود ترسيم، و در قسمت كارتابل كارشناس بازديد ورود اطالعات ميگردد.

مغايرت: آپارتمانها و اعالم دستورالعمل تهيه نقشه هاي يك خطي  

معماري را بررسي نماييم جهت انجام اين كار ابتدا بايستي نقشه -1  

 
-تبديل نقشه معماري به نقشه يك خطي2  
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-سپس نسبت به تهيه نقشه يك خطي آپارتمان اقدام مينماييم3  

 
 

-سپس نقشه يك خطي خام بدون حدود ابعاد را مشخص مي نماييم .4  
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-حال نوبت به مغايرت گيري مي رسد در اين مرحله نقشه يك خطي موجود را بر روي نقشه يك 5
 خطي تهيه شده از پالن معماري منطبق مي كنيم

 
 

-همانگونه كه درعكس ديده مي شود مغايرت بين وضع موجود و نقشه معماري باهاشور 6
 قرمزمشخص شده اين اختالف را  بايستي در جدول مغايرت ها اعالم گردد.
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........ 

 

طبق نقشه معماري داراي 
نورگير بوده كه برابر وضع 

 موجود حذف شده

 

 به معبر تجاوز نموده اند
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   - جانمايي پاركينگ ها به صورت قطعه بندي آن در نقشه هاي يك خطي مشخص شود.7

   - ترسيم و درج مساحت داكت هاي مابين واحدها الزامي است.5

  - در تمامي نقشه ها نشان دادن وضعيت مجاورين از جمله زمين يا ساختمان بودن آنها ، 6
 ميزان طول 

پيشروي ملك و بالكن به صورت جداگانه وهمچنين اعالم پخ بالكن وقدمت ساختمان 
 الزامي است.

  - كد ارتفاعي كف حياط و صبحانه خوري و پاشنه درب و جدول جلوي ملك و مجاورين 7
 برداشت شود.
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 خالصه اي از اطالعاتي كه مي بايست در زمان كارشناسي ساختمان هاي كوتاه مرتبه برداشت گردد . 

 مسكوني : 

 مواردي كه مي بايست در محل برداشت شود عبارتند از :

 جانمايي پالك  .1

 اعالم مامور بازديد           چك پرينت ( كروكي سيستم سرا ) 

 شكل هندسي پالك  .2

 در صورتي كه شكل هندسي پالك نامناسب باشد مي بايست نقشه برداري انجام شود . 

 كدپستي  .3

 پالك آبي  .4

 آدرس دهي  .5

 يك معبر اصلي شناخته شده و يك فرعي براي آدرس دهي كافي است . 

 عرض  معبر ( گذر )  .6

صورتي كه عرض معبر  متغير بود ، مي بايستي عرض غالب كوچه به عنوان عرض گذر اعالم كنيم  ، معموال در سند ها در 
 عرض كوچه قيد گرديده است . لذا در قسمت هايي كه عقب نشيني شده نحوه ي اندازه گيري مانند شكل زير مي باشد . 
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 نكته : 

در قسمت هايي از كوچه كه پالك رو به روي پالك موردنظر عقب نشيني كرده ، عرض گذر بدون عقب نشيني اعالم گردد 
 و برعكس 

در خصوص پالك هايي كه عقب نشيني و مورد مسير را انجام داده اند عرض گذر با عقب نشيني اعالم گردد. مانند شكل 
: زير   

 

 

 

 

  متري : 12 متري به 10تبديل گذر 

اما متر اعالم مي شود 10عرض كوچه براي پالك موردنظر   

  متر اعالم مي شود . 11عرض كوچه براي پالك جديداالحداث 

 

 دسترسي پالك :  .1

 الف : ورودي                  تعداد 

.  نبايد بازشو و درب به سمت معبر باز شود جهت        ***  

تعدادب: اتومبيل رو                       

 جهت

 نماي ساختمان :  .2

 الف : لوكس       چوب

 سنگ 

 سنگ و آجر 

  سانتي متري ) 3آجرنما ( 

 رومي و .....
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فيدس  

 ب : غيرلوكس         سيمانسياه

 شسته 

 تگري

 سراميك         

** اگر ساختمان تركيبي از چند نما باشد به صورت مختلط ورود مي گردد و در قسمت توضيحات درخواست نماهاي به 
 كار رفته قيد گردد. 

 ** نما مختلط : چند نوع نما وجود دارد . 

 مساحي عرصه و اعياني  .1
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 مساحت اعياني  .1

 طول ديوار حياط  .2

كسر ميگردد****نكته: طول در را از طول ديوار   

  12 + 14 + 10در مثال مساحت عرصه طول ديوار عبارت است از : 

 سازه ساختمان          اسكلت           آجري .3

                                                                بتني 

                                                                 فلزي 

  سقف              تيرآهن 

                                                            تيرچه بلوك 

                                                             گل بام 

                                                            تيرچوب

                                                            شيرواني 

                                                           ايرانيت      

 نورگير  .4

 متر جزء زيربنا محسوب 24و كمتر از نمي شود مترمربع به باال جزء زيربنا حساب24نورگير به صورت پيوسته به مساحت 
 مي گردد. 
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 حياط خلوت  .1

  جزء زير بنا محاسبه ميگردد 1.5% مساحت عرصه با حداكثر عمق 6مطابق طرح بازنگري مصوب حياط خلوت تا  .2

نكته: حياط خلوت جهت مواردي كه داراي پروانه ساختماني قبل از طرح بازنگري مصوب صادر شده مطابق دستور 
  مترمربع به باال از زيربنا كسر مي گردد) محاسبه ميگردد.10 مترمربع جزء زيربنا ميباشد و از 10تا مساحت العمل قبل (

 

  

 

 

 

 

 بالكن ها                روبسته             سمت معبر ( مساحت + عرض + جهت ) .1

                                                          سمت حياط (مساحت + عرض )
                                      روباز             سمت معبر (مساحت+ عرض + جهت)

                                                         سمت حياط (مساحت + عرض )

 
 

10+  بالكن روبسته سمت معبر  1                                پيش آمدگي ها :    100 مسكوني 0كاربري ها :     
10+ بالكن روبسته سمت حياط 1                                                         100+ مسكوني 1                  

 - باريكسازي 2

 ساختمان ديگري غير از ساختمان اصلي است با كاربري هاي مختلف و دسترسي جدا از ساختمان اصلي . 

اگر سرويس بهداشتي به باريك سازي متصل باشد ، مساحت سرويس بهداشتي از باريك سازي كسر مي گردد. نكته :   
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** دسترسي باريكسازي بايد از حياط يا معبر باشد اگر دسترسي از داخل همكف باشد، جزء متراژ همكف محاسبه مي 

 شود . 

 

 

 

 

 

 

 پله در معبر  * * ممنوع است .1

. پله فلزي             دسترسي به پشت بام  18         

                                    دسترسي به طبقات 

 ** پله فلزي كال ممنوع است فقط در شرايط خاص .

 
  *** مي بايست درمورد مشرفيت هم اعالم نظر كرد . 
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 رمپ در معبر ممنوع است .19
 فضاي سبز                مساحت فضاي سبز  .20

                                        تعداد درخت 

  سانتي متر 15** درخت : ارتفاع يك متر به باال و قطر(بن) 

 همزماني و غير همزماني  .21

در خصوص تمام مغايرت هايي كه در عرصه و اعيان يك پالك مشاهده مي شود اعالم نظر در خصوص همزماني سال 
 احداث و غيرهمزماني ضروري است . 

 پيشروي ها :  .22

 مثال :

 

 

 

 

پيشروي ملك          غربي 
18 

16                           شرقي   

20پيشروي مجاورين             غربي   

14                                  شرقي   

1پيشروي بالكن ملك            غربي   

1                                    شرقي   

0پيشروي بالكن مجاورين           غربي    

2                                        شرقي   

30طول پالك             غربي   

30                          شرقي   
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 استخر و گلخانه و آالچيق  .23

 ** استخر روباز در كاربري ها اعالم نمي شود اما مي بايست در قسمت ساير امكانات ورود گردد. 

 ** آالچيق جزء زيربنا محاسبه مي شود و در كاربري ها ورود مي شود . 

 تعريف تراس و بالكن :**

 

   مي نامند . بالكن** هرگونه بيرون زدگي از سطح اشغال ساختمان يا مساحت عرصه را 

   مي نامند . تراس** هر گونه عقب رفتگي از سطح اشغال ساختمان يا مساحت عرصه را 

 ** تراس ورود نمي گردد. 

 ** سنتوري در كاربري ها به صورت جداگانه  ورود مي گردد . 

 
 تجاري :

 كدپستي تجاري  .1

 قبض       آب                شماره قرارداد .2

                         برق                    شماره اشتراك 

                          گاز                     شماره اشتراك 

 مساحي اعياني و عرصه  .3

 بالكن تجاري  .4



 ���داری ال��رونیک

 
 

250 

 
 ** مي بايست دسترسي به بالكن از داخل مغازه باشد . 

 
 عرض پياده رو : .1

 ** پياده رو + فضاي سبز + آبرو 

 تابلو تجاري  .2

 ** مساحت تابلو + ارتفاع تابلو + جنس تابلو 

 دهانه و دربند  .3
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 شماره واحد صنفي يا شماره ملك  .1

 ** از شمال غربي ساعت گرد بر اساس دسترسي 

 

 

 
 

 

 

در صورتي كه درخواست ثبت شده به صورت پروانه يا زمين باشد ، نقشه برداري همزمان 
 با كارشناسي در محل انجام ميگردد



 ���داری ال��رونیک

 
 

252 

 دستور العمل نقشه برداري

u.t.mنقشه هاي  نقشه برداري "فايل نقشه برداري  انجام شده جهت صدور پروانه هاي ساختماني در پوشه
در بخش نقشه هاي داخلي ساختمان توسط دفاتر درج گردد و توسط گيشه هاي "زمان پروانه مورخ ...

 شهرسازي و نقشه برداري منطقه كنترل گردد

 نحوه بارگذاري نقشه هاي داخل ساختمان 

ابتدا نقشه هاي داخلي ساختمان را از منوي تشكيل پرونده انتخاب نماييد-1  

برروي درخواست مورد نظر دابل كليك نماييد-2  

فرم نقشه هاي داخلي ساختمان نمايش داده ميشود-3  

دكمه ويراريش را انتخاب نماييد-4  

  رديفي جديد به نام كاربر مورد نظر ايجاد گرديده (dwg)داخلي ساختماناز قبل جهت لينك نقشه هاي -5

 برروي رديف جديد دابل كليك نماييد-6
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 برروي گزينه بارگذاري فايل كليك  (dwg)زماني كه برروي رديف جديد دابل كليك كرديد جهت بارگذاري فايل -7
 نماييد.

 
 كادري باز ميگردد كه ميبايست گزينه انتخاب را مشخص نماييد-8

 
 را مشخص نماييد تا مسير فايلي كه ميبايست بار گذاري گردد را مشخص  openسپس برروي فرم باز شده گزينه -9

 نماييدسپس فايل را در مسير مشخص شده انتخاب نماييد و بارگذاري نماييد(لينك نماييد)
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زماني كه فايل مورد نظر بارگذاري گرديد (لينك گرديد) اگر نشانگر موس را برروي فايل نگه داريد اطالعات كاربري -10
 كه فايل را بارگذاري نموده مشخص ميگردد.

 
 

دراين قسمت برروي فايل مورد نظر كليك نماييد صفحه اي نمايش داده ميشود كه جزئيات فايل لينك شده نمايش -11
 داده ميشود كه ميتوان تغييراتي از قبيل رنگ، بزرگنمايي، چاپ فايل و ..... اعمال نمود 
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 توسعه معابر
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40Bعه س ر تو عاب  م
  فرم طرح ها:

  تب مي باشد :3اين فرم داراي 

تبطرح و كاربري  مصوب -1   

تب طرح و كاربري مجاز -2  

تب طرح و كاربري مالك عمل -3  

 

 

  ، جهت خوانده شدن ضابطه ، از روي نقشه بر تب  طرح وكاربري مصوب و طرح و كاربري مجازقابل ذكر است هر دو  
 اساس طرح بازنگري مصوب  به صورت خودكار خوانده مي شودكه مشابه هم در سيستم اعمال ميگردد .
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 الويت خوانده شدن اليه ها  جهت تكميل فيلد طرحها به ترتيب زير مي باشد :

  جديد5اليه هاي كمسيون ماده -1

اليه ي مالك عمل بازنگري-2  

 

  بازنگري5اليه ي كمسيون ماده -3

اليه ي كاربري هاي تثبت شده نهايي-4  
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اليه ي پهنه بندي-5  

 
در صورت اليه هاي فوق ذكر هيچ گونه مغايرتي با طرح بازنگري  نداشته باشد در فرم طرح ها نكته : 

 ضوابط به ترتيب زير اعمال ميگردد: 

 در حوزه  استحفاظي باغات و در قسمت طرح بهسازي دينكان واقع مي باشد در تب طرح و كاربري درخواست در صورتيكه  -1
مصوب و طرح و كاربري مجاز ضابطه به صورت ذيل در تب طرح ها اعمال مي گردد :  

 در فرم  توسط كاربرورود اطالعات ضابطه  تثبيت شده آموزشي (R111حوزه استحفاظي باغات / طرح بهسازي دينكان/  مثال :

  ميباشد) پذير  امكانبروكف

 در حوزه استحفاظي باغات و  در قسمت جبل دراك واقع مي باشد در تب طرح و كاربري مصوب و طرح و درخواست -در صورتيكه 2
كاربري مجاز ضابطه به صورت ذيل در تب طرح ها اعمال مي گردد :  

 اطالعات درفرم بروكف ورود  ( و... M3 ،M4 ،M6حوزه استحفاظي باغات/ جبل دراك (خودكار توسط سيستم) / مثال :  

  انجام ميگردد )توسط كاربر

جبل دراك  و محدوده اي از دينكان كه داراي طرح بهسازي ميباشند و در حوزه استحفاظي باغات قصرالدشت قرار گرفته اند نكته : 
 ودسترسي ورود ضابطه وكاربري به مناطق ودفاتر داده شده اين دو طرح در سيستم سرا درگروه اليه نقشه پايه شهر قرار گرفته است.

 در تب طرح و كاربري مصوب و طرح و كاربري مجاز ضابطه به صورت ذيل در تب ،محدودي از دينكان كه در حريم مي باشد -3
طرح ها اعمال مي گردد : 

 ) انجام ميگرددتوسط كاربر اطالعات درفرم بروكف  (ورود M3 حريم/ طرح بهسازي دينكان/ ضابطه  مثال: 
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 در حريم و در قسمت طرح ساماندهي محور خليج فارس واقع مي باشد در تب طرح و كاربري مصوب و درخواست در صورتيكه  -4
طرح و كاربري مجاز ضابطه به صورت ذيل در تب طرح ها اعمال مي گردد :  

 مي باشد. در قسمتي از ID12719حريم/ طرح ساماندهي محور خليج فارس/ حمل و نقل و انبار يا حريم كه مطابق با نقشه با 

 شود.مي طرح محور خليج فارس كه كال فاقد طرح مي باشد كال به صورت حريم / فاقد كاربري خوانده 

در صورت مغايرت هريك از اليه هاي فوق با يكديگر در فرم مذكور به صورت چند ضابطه اي خوانده ميشود در نكته :
اين صورت درخواست به واحد طرح تفصيلي (مدير شهرسازي )جهت تعيين ضابطه  ارجاع داده ميشود .سپس جهت 

 ارجاع داده ميشود ودرخواست به دفتر يا منطقه بازگردانده ميشود. gisويرايش اطالعات نقشه در سيستم به واحد

نكته: تب سوم طرح و كاربري مالك عمل در حال حاضر كاربردي ندارد و هيچ گونه اطالعاتي در ان 
 ثبت نميگردد . 
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نحوه خواندن ضوابط ازروي نقشه:  

 حريم شهر:

قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري درآن ضرورت دارد و از مرز تصميمات 
كشوري، شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد بزرگتر از شهر و بخش نباشد . نظارت و احداث هرگونه ساختمان و 

تاسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط در داخل حريم مجاز شناخته شده به عهده شهرداري ميباشد . هرگونه ساخت و 
ساز غير مجاز در اين حريم تخلف ميباشد و با متخلفين طبق مقررات برخورد خواهد شد .  

محدوده اي كه در اطراف عملكردهاي خاص به مناسبت هاي امنيتي يا ايمني و غيره تحت حفاظت قرار گرفته و حريم شبكه :

.هرگونه ساختوساز، كاربري و بهره برداري از اراضي مزبور منوط به رعايت ضوابط خاص حريم مربوطه است  

 
12615محدوده شهر:   

 مجلس شواري اسالمي محدوده شهر عبارت است از حد 1384قانون بر اساس قانون تعاريف محدوده حريم مصوب 
كاربري موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع (هم موجود و هم پيشنهادي ) و تا تهيه طرح مذكور در طرح شهر كه 
ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا ميباشد . شهرداري عالوه بر اجراي طرح هاي عمراني در چهارچوب وظايف 

قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان، تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل 
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محدوده شهر را نيز بر عهده دارد .

 

 

 مصوب ميباشد 9  و منطقه 7 تا 1 مناطق 1000/1طرح تفصيلي بازنگري :محدوده متصل مصوب شهر شيراز
 كهضابطه آن بهصورت خودكار از نقشه خوانده ميشود

 
 

ميباشد كه ضابطه آن به  قصر قمشه، اكبر آباد، جواديه و دوكوهك شامل محدوده منفصل مصوب شهر شيراز: 
 صورت خودكار از روي نقشه خوانده ميشود
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شامل اليه هاي زير ميباشداليه سهم خدمات :   

 ، 10سهم خدمات دارد مناطق ، سهم خدمات ندارد مناطق ، محدوده معاف سهم خدمات، سهم خدمات دارد منطقه -1
  (دستور العمل سهم خدمات اينجا اورده شود)10سهم خدمات ندارد منطقه 

محدوده هاي شهر از روي محدوده متصل مصوب و محدوده عوارض سهم خدمات قابل ذكر است كه محاسبه نكته: 
 منفصل مصوب به صورت خودكار انجام ميشود.
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ميباشد كه در حريم شهر قرار گرفته زيبا شهر، گلشن، انجيره، منصور آباد و گويم شامل نواحي منفصل غير مصوب : 
 است و سهم خدمات آن مطابق با حريم محاسبه ميگردد

 

در حوزه استحفاظي باغات قرار دارد كه سهم خدمات آن نيز مطابق با باغات محاسبه محدوده منصور آباد قسمتي از نكته : 
 ميگردد

 

 

 خوانده M: طرح بازنگري تاكنون مصوب نگرديده است و مطابق طرح مصوب گذشته كه به صورت ضابطهطرح بهسازي دينكان

 در نقشه پايه هاي شهر گذاشته 12614ميشودبا توجه به اينكه اين طرح تاكنون مصوب نگرديده است محدوده اي از اين طرح با كد  
  داده شده است ضوابط انتخابي معادل ضوابط بازنگري ورود ميگردد33شده است و دسترسي ورود ضابطه به مناطق و دفاتر ماده 
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 كه به منزله مسكوني دو طبقه ميباشد ورود ميگردد.R111  باشد معادل آن M2به عنوان مثال چنانچه ضابطه  ملكي 

طرح بهسازي دينكان در محدوده حوزه استحفاظي باغات واقع گرديده است و سهم خدمات آن مطابق با باغات نكته: 
 محاسبه ميگردد

قسمتي از طرح بهسازي دينكان كه مطابق نقشه قابل رويت ميباشد در حريم شهر قرار گرفته است كه محاسبه سهم 
 خدمات ان نيز مطابق حريم ميباشد . (تصوير باال)

  در نقشه پايه هاي شهر قرار گرفته است كه به رنگ سبز ميباشد . 12613آي دي كه با حوزه استحفاظي باغات : 

  (جبل الدراك ) ميباشد. 6 و بخشي  از محدوده منطقه 1اين حوزه شامل بخشي از محدوده منطقه 

 

جبل الدراك كه طرح بازنگري آن تاكنون مصوب نگرديده و دسترسي ورود اطالعات ضابطه آن به كاربر مناطق و نكته : 
 مطابق با طرح گذشته داده شده است،  ليكن ضابطه حوزه استحفاظي باغات در منطقه  يك  توسط اداره 33دفاتر ماده 

 ستاد آبادگري باغات انجام ميگردد

  شامل محور شيراز مرودشت، محور خليج فارس ميباشد طرح هاي ساماندهي شهر شيراز:
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 نگرديده لذا تنها  طرح آن مصوب گرديده است به دليل اينكه اين طرح توسط مشاور محور شيراز مرودشت :
 داده 33 اعمال گرديده و دسترسي ورود كاربري به مناطق و دفاتر ماده 12696محدوده اين طرح برروي نقشه سيستم سرا با آي دي 

 .شده است 

 

 

  جديد5-كميسون ماده 2 بازنگري، 5-كميسون ماده 1 شامل دو قسمت است  :5اليه كميسيون ماده 

 93 قابل رويت ميباشد. در اين اليه كليه تغيير كاربري هايي كه تا سال 9004كه با آي دي  بازنگري 5اليه كميسيون ماده -1
 مصوب گرديده برروي نقشه(موجود در سيتم سرا) بارگذاري گرديده است . 

 
 

به صورت خودكار لحاظ گرديده (موجود در سيستم سرا) طرح تفصيلي- بازنگري1000/1 بازنگري، در نقشه 5نكته: اليه كميسيون ماده 
 است .
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 بازنگري(موجود در – طرح تفصيلي 1000/1 تا كنون به صورت تدريجي برروي نقشه 93:از سال  جديد5-اليه كميسون ماده 2
  جانمايي ميگردد.11251سيستم سرا) با آي دي 

 
  طرح تفصيلي قرار دارد.-در طرح تفصيلي هردو اليه كميسيون در گروه بازنگري مصوب نكته: 

 

 قابل مشاهده ميباشد.در اين اليه كليه جانمايي هاي فعلي تجميع و 533در زير گروه شهرسازي با آي دي -اليه وضع موجود :3
 تفكيك شده كه به تاييد رسيده است قابل رويت ميباشد. 
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:  تبديل و تغيير كاربري، افراز، تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي با آيش (اراضي شهري – قانون زمين 14-ماده 4
 شهري واقع در محدوده شهر) با رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بال اشكال است .

  ميباشد كه در گروه ساير اليه ها قرار دارد.7485كد اين اليه 

 

 

چنانچه كل ملكي به سهم شهرداري اضاف شده باشد در اليه امالك شهرداري قرار ميگيرد كه با كد -اليه امالك : 5
  اما اگر مقداري از متراژ ملك مورد مسير باشد در اليه قديم ايجاد ميگردد. قابل رويت است2737

 
 

چنانچه ملكي داراي تخلف ساختماني باشد صرفا از طرف منطقه جهت ايجاد در اليه تخلفات اعالم -اليه تخلفاف : 6
. قابل رويت ميباشد7578ميگردد. اين اليه در گروه ساير اليه ها با كد   
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بافت فرسوده شهري به عرصههايي از محدوده قانوني شهرها اطالق ميشود كه به دليل فرسودگي  -بافت فرسوده :7

كالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسي سواره، تاسيسات و خدمات و زيرساختهاي شهري آسيب پذيربوده وازارزش 
ويژگيهاي مشتركي ،يكديگرليتبا  بافتهاي فرسوده به سبب فرسودگي در ك، مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند

دارندهمچنيناين بافتها به دليل فقر ساكنين ومالكينآنها امكان نوسازي خودبخودي را نداشته و نيز سرمايهگذراران انگيزهاي 
 ندارند.جهت سرمايهگذاري در آن را 

 سه شرط جهت اينكه بلوكي در بافت فرسوده باشد:
 % در بافت فرسوده باشد .1-50
  متر داشته باشد .6% گذرهاي زير 2-50
 % ريز دانه باشد .3-50
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برروي درخواست مورد نظر كليك نماييد-1-1  

فرم بروكف را انتخاب نماييد و دكمه ويرايش را انتخاب نماييد-2-1  
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در صورتي كه اطالعات گردش پرونده قبال تكميل گرديده باشد  بصورت كلي اطالعات را چك نموده (در صورت عدم تكميل -2
مطابق با بخش آموزش گردش پرونده اطالعات تكميل مي گردد )و سپس اعالم مامور بازديد نموده و به مرحله كارشناس بازديد 

 ارسال ميگردد.

هاي طرحها توسط واحد  ارسال مي گردد كه ميبايستي ابتدا فرم 33مرحله دفتر ماده پس از كارشناسي و نقشه برداري درخواست به -3
به صورت خودكار بر اساس موقعيت ملك برروي نقشه سرا اعالم بروكف توسعه معابر صرفا ويرايش و ذخيره ميشود و ضابطه در فرم 

 ميگردد 

 فرم طرح ها به صورت خودكار از روي نقشه سرا تكميل ميگردد و صرفا جهت درخواست هايي كه در حريم و يا نقشه آنها نكته:
  با هماهنگي منطقه ورود اطالعات گردد33مصوب نگرديده قابليت ويرايش دارد و ميبايستي توسط كاربر دفتر ماده 

 

 

 بروكف را باز نموده  ،پس از اطمينان از صحت كروكي ملك-4

مساحت و ابعاد باقيمانده و عرض گذر  را چك نموده و سپس در قسمت اطالعات بر و كف مساحت و ابعاد سند و وضع موجود-1-4
 بر اساس گزارش  نقشه برداري درفيلد هاي مرتبط وارد نمود اصالحي

 متراژ ميزان در مسير را تكميل مي نماييم و ضابطه محل را چك نموده  مورد مسيردر صورت داشتن -2-4
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 بر اساس آخرين مصوبات چناچه در اليه هاي سهم خدمات موجود در نقشه سرا  موجود نباشد ، حق مرغوبيت و سهم خدمات-3-4
شورا اظهار نظر  ودر فيلد مربوطه تكميل گردد .  

 حق مرغوبيت:

 چنانچه پالكي شامل حق مرغوبيت ميگرددبراساس مصوبه شورا اعالم ميگردد

 نكته : نحوه تعريض به صورت آني يا تدريجي ميبايستي اعالم گردد

 قطار شهري:

پالك هايي كه در محدوده ايستگاه هاي قطار شهري (محدوده هاي مشخص شده در طرح بازنگري) و پالك هايي كه بر 
 متر، استعالم از قطار شهري صرفا جهت درخواست هاي 50خيابان اصلي كه ريل قطار از آن قسمت عبور كرده تا عمق 

 پروانه الكترونيكي الزامي ميباشد.

 سهم خدمات:-6

  بر اساس اليه هاي موجود بر نقشه به صورت سيستمي خودكار محاسبه ميگردد .

 اليه سهم خدمات را برروي نقشه روشن نماييد تا اليه هاي مورد نظر نمايش داده شود 

در صورتيكه داراي دو بر تعريض باشد، جهت مشخص شدن معبري كه از آن حق مشرفيت اخذ ميگردد بايستي در جدول حدود ابعاد 
  در رديف توضيحات آن معبر وارد گردد.1اربعه عدد 

 

 دستورالعمل سهم خدمات :
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 تب اطالعات بروكف جدول حدود اربعه:

در اين جدول رديف هاي جهت معبر، نوع معبر، طول ضلع طبق سند، طول بر طبق سند، طول ضلع موجود، طول بر موجود، 
، طول ضلع پس از رعايت بر اصالحي ، ابعاد باقيمانده، مساحت عمق اول و مساحت عمق دوم، عرض گذر اصالحيعرض معبر، 

 طول بر باقيمانده و توضيحات

 

مساحت عمق اول و مساحت عمق دوم و توضيحات صرفا جهت پال كهايي ورود ميگردد كه شامل حق مشرفيت نكته: 
 ميباشد 

 فيلد مساحت پس از بر اصالحي در زمان درخواست پايانكار مطابق با سند اصالحي ورود اطالعات ميگرددو هرگز مساحت سند نكته:
 و مساحت وضع موجود تغيير داده نميشود

 مالكين و ساير امكانات و پخ ها:

 مطابق فرم اطالعات پرونده ورود ميگردد و در اين قسمت نمايش داده ميشوددر صورت مغايرت در اين فيلد مالكين-1
 قسمت به واحد گردش پرونده ارجاع داده ميشود

- سند 2- موجود 1 در اين تب ميبايستي جهت كليه پالك ها فيلد، محاسبه سطح اشغال بر اساس تب ساير امكانات:-2
 - اصالحي بر اساس توافق منطقه تكميل و ورود اطالعات گردد.4- باقيمانده 3
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  چنانچه پالكي داراي پخ باشد محل اجراي پخ و ابعاد پخ مطابق دستورالعمل پخ ها يا نقشه تفكيكي يا سند اعالم ميگردد.تب پخ ها:

 

 : در اين تب مطابق كروكي ترسيم شده توسط كارشناس ترسيم و در اين قسمت نمايش داده ميشود.(عكس)تب كروكي

 

نظرات بروكف در اين فيلد توضيحاتي كه الزم است متقاضي اطالع داشته باشد تب طرح تفصيلي و نظرات بروكف:
 اعالم ميگردد

 سپس جهت چك نمودن آن با طرح تفصيلي در خصوص ضابطه و مورد  وموقعيت ملك بر روي نقشه سرا بررسيقابل ذكر ميباشد 
شايان ذكر است در مناطقي كه طرح بازنگري مصوب گرديده ضابطه و مورد مسير بر اساس ، مسير و طرح بازنگري كنترل ميگردد

طرح بازنگري بررسي مي گردد 
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 مطابق با فرم طرحها بر اساس نقشه هاي مصوب اعالم ميگردد و در طرح و كاربري مصوب و طرح و كاربري مجازقسمت 
اين قسمت نمايش داده ميشود و واحد توسعه معابر ميبايستي آن را كنترل نمايد و در صورت مغايرت فرم طرحها ميبايستي اصالح گردد 

 و در صورت نياز از حوزه معاونت شهرسازي استعالم گردد.

 
 

 را انتخاب نماييدذخيره پس از تكميل كليه تب ها و فيلدهاي فرم بروكف كليد 
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 تب وضعيت قبلي نقشه (مجدنيا) و سليمي

- پال كهايي كه داراي اضافه مساحت ميباشند ميبايست از اداره امالك استعالم گردد(ارجاع به صورت 1نكته:
سيستمي)(عكس) و ضمنا چنانچه پالكي داراي كسر مساحت ميباشد بايد ميزان كسر مساحت تعيين تكليف گردد، در صورتيكه كسر 

مساحت اعالم شده مربوط به ميزان مورد مسير اوليه باشد ميبايستي فرم اقرار نامه در منطقه (واحد امالك) تنظيم و جهت انتقال مورد 
 مسير به نام شهرداري اقدامات الزم صورت گيرد

-پالك هايي كه داراي جوي آب در ملك يا در سند قيد گرديده ميبايستي از حوزه معاونت شهرسازي واحدآبهاي 2
 سطحياستعالم گردد(عكس)

-پالك هايي كه موقوفه ميباشند در درخواست پروانه الكترونيكي از ادراه اوقاف،در منطقه (يا واحد امالك منطقه ) جهت 3
 اعالم صدور مجوز ودر صورت عقب نشيني جهت تبديل به احسنت مكاتبات الزم توسط سيستم گام انجام ميگردد.

 پالكهاي فاقد سند :

چنانچه ملكي فاقد سند باشد و درخواست  پروانه الكترونيكي داشته باشد در صورتي كه داراي گواهي پايانكار يا وضعيت بنا 
 باشد مالك عمل محاسبه تراكم و سطح اشغال و عوارض بر اساس مساحت اوليه ميباشد 

در صورتي كه ملكي فاقد سند باشد و درخواست  پروانه الكترونيكي داشته باشد و فاقد مجوز و هرگونه گواهي باشد مالك 
 عمل محاسبه تراكم و سطح اشغال و عوارض بر اساس مساحت باقيمانده ميباشد.

  گانه:22صدورتوافقنامه 

توافقات انجام  فيلد هاي مربوطه موافقتنامه بر اساس  ،33توسط دفتر ماده در صورت داشتن مورد مسير بايستي درخواست 
 تنظيم و اقرار نامه مورد ي بر اساس موقعيت پالك  مورد22شده و ورود اطالعات فرم بروكف يكي از فرم هاي توافقنامه 

مراحل صدور توافقنامه به همراه اساليد خام مجد نيا يا سليمي (عكس)گردد.ميمسير و  توافقنامه  صادر   

 % ميزان باقي مانده بيشتر نباشد 40صورتيكه از  متر مربع مي باشد در 200در امالكي كه داراي مورد مسير زير 
.اقرارنامه توسط گيشه (دفاتر) تهيه و به مالك تحويل داده ميشود  

 در بخش امالك بايستي فرمهاي صلح نامه حقوقي، مشخصات حقوقي، اضافه شدن ملك به طرح تكميل گردد
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مي  ودفتر پس از مشخص شدن نوع توافقنامه به صورت سيستمي بر اساس نحوه ورود اطالعات بر وكف انتخاب مي شود
بايست نسبت به تكميل فرم امالك و تنظيم اقرار نامه  اقدام نمايد و سپس شماره اقرار نامه اي كه در محضر ثبت شده در 

 سيستم درج گردد.

در صورت انتقال پالك و داشتن مورد مسير مالك جديد بايستي جهت تنظيم توافقنامه موردمسير و اقرارنامه به 
شهرداري مراجعه نمايد در غير اينصورت اين موافقتنامه كن لم يكان تلقي و عوارض پرداختي مسترد مي گردد.ضمنا 

مورد مسير بايستي تا قبل از صدور پايانكار به نام شهرداري انتقال يابد.   

–فضايسبز- حرايمميراث–درمواردي كه ملك در محدوده حرايم مصوب (ازجمله حرايم باغات 

...) ابهايسطحيو–اوقاف–حرايمامنيتيمجموعهانتظامي
ييد مراجع مذكور تنظيم موافقت نامه  اصولي بالمانع استعالمازمراجعمشخصشدهقبالتنظيمموافقتاصوليالزامياستودرصورتتا

.مي باشد  

 

2.1 41Bگانه  22توافقنامه
هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشاملهزينهخدماتنميگرددوشامل %20دارايموردمسيربيشتراز 3

  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدور مي باشد . ميگرددعمومي و شهري
 
 

 عوارض سطح اشغال مجاز  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك 
طلبكارو غرامت نمي 

 خواهد 
بر اساس مساحت  تهاتر با مورد مسير بال مانع بدهكار

 اوليه
بر اساس مساحت 

 اوليه

 
 
 

هزينه تامين سرانه مساحت باقيماندهميباشدوشاملهزينهخدماتنميگرددوشامل % 20 دارايموردمسيربيشتراز 4
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدور نمي باشد . ميگرددخدمات عمومي و شهري

 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

طلبكارو غرامت نمي 
 خواهد 

%مساحت باقي مانده 20 بال مانع بدهكار
با حق مشر فيت تهاتر و 

100مابقي به صورت  p 
غرامت به عنوان 
 بستانكاري عوارض

بر اساس مساحت باقي 
 مانده 

بر اساس مساحت باقي 
 مانده 
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  مصوبه مشر فيت اقدام خواهد شد .9در صورت اعتراض مالك بر اساس تبصره 

هزينه تامين مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20 متر می باشد و موردمسيرکمتر از16دارای گذر کمتر از  5
 و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  نميگردد. شاملحق مشرفيتنميگرددسرانه خدمات عمومي و شهري

 مقدور مي باشد .
 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

بدهكار  و غرامت نمي 
 خواهد 

با توجه به عرض گذر  بال مانع طلبكار 
 بال مانع 

بر اساس مساحت 
 اوليه

 بر اساس مساحت اوليه

 

  مصوبه مشر فيت اقدام خواهد شد .9در صورت اعتراض مالك بر اساس تبصره 

 

هزينه تامين مساحت باقيماندهميباشد.شامل %20  متر می باشد و موردمسيرکمتر از16دارايگذرکمتر از  6
 و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  نميگردد.شاملحق مشرفيتنميگرددسرانه خدمات عمومي و شهري

 مقدور نباشد .
 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

بدهكار  و غرامت نمي 
 خواهد 

با توجه به عرض گذر  بال مانع طلبكار 
 بال مانع 

بر اساس مساحت باقي 
 مانده  

بر اساس مساحت اوليه 
   

 

  مصوبه مشر فيت اقدام خواهد شد .9در صورت اعتراض مالك بر اساس تبصره 

هزينه تامين مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر می باشد و موردمسيرکمتر از16دارای گذربيشتر   از  7
 و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  نميگردد.شاملحق مشرفيتميگرددسرانه خدمات عمومي و شهري

 مقدورباشد و ميزان تعريض در معبر باشد  .
 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض
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بدهكار  و غرامت نمي 
 خواهد 

مطابق با فر مول   بال مانع طلبكار 
تعريض تدريجي يا 

 آني  

بر اساس مساحت 
 اوليه 

 بر اساس مساحت اوليه 

 

هزينه تامين مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر می باشد و موردمسيرکمتر از16دارای گذربيشتر   از  8
 و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  نميگردد.شاملحق مشرفيتميگرددسرانه خدمات عمومي و شهري

 مقدورنباشد .

  ميزان تعريض در معبر باشد  .
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

بدهكار  و غرامت نمي 
 خواهد 

مطابق با فر مول  بال مانع طلبكار 
تعريض تدريجي يا 

 آني  

بر اساس مساحت باقي 
 مانده  

بر اساس مساحت اوليه 
   

 

هزينه تامين مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر می باشد و موردمسيرکمتر از16دارای گذربيشتر   از  9
 و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  نميگردد.شاملحق مشرفيتنميگرددسرانه خدمات عمومي و شهري

 مقدورباشد و ميزان تعريض در پياده رو مازاد بر طرح تفصيلي مي باشد .
 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

بر اساس مساحت  بال مانع مي باشد    بال مانع ---- غرامت نمي خواهد 
 اوليه 

 بر اساس مساحت اوليه 

 

هزينه تامين مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر می باشد و موردمسيرکمتر از16دارای گذربيشتر   از  10
 و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  نميگردد.شاملحق مشرفيتنميگرددسرانه خدمات عمومي و شهري

 مقدورنباشد و ميزان تعريض در پياده رو مازاد بر طرح تفصيلي مي باشد .

 
سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك

 مجاز 
 عوارض

بر اساس مساحت باقي  بال مانع مي باشد    بال مانع ---- غرامت نمي خواهد 
 مانده  

 بر اساس مساحت اوليه 
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هزينه تامين سرانه خدمات  متر وشامل16مساحت باقيماندهميباشدو گذر کمتر از  %20 موردمسيرکمتر از 11
 ودر صورت  امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه  می گردد. شاملحق مشرفيتنميگرددعمومي و شهري

 مقدورباشد 

 
 
 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

بر اساس مساحت  بال مانع مي باشد    براساس باقي مانده  ---- غرامت نمي خواهد 
 اوليه 

بر اساس مساحت باقي 
 مانده 

 

هزينه تامين سرانه خدمات  متر وشامل16مساحت باقيماندهميباشدو گذر کمتر از  %20 موردمسيرکمتر از 12
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورنباشد  می گردد. شاملحق مشرفيتنميگرددعمومي و شهري

 
سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك

 مجاز 
 عوارض

غرامت نمي خواهد --
20و  p به عنوان  

بستانكاري مالك در 
عوارض در صورت 
 تعلق طبق تبصره  

بر اساس مساحت باقي  بال مانع مي باشد    براساس باقي مانده  ----
 مانده   

بر اساس مساحت باقي 
 مانده 

 

 

هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر و موردمسيرکمتر از16گذر بيشتر از  13
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورباشد .می گردد. شاملحق مشرفيتميگرددعمومي و شهري

 
سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك

 مجاز
 عوارض

وصول ماتفاوت حق     براساس باقي مانده  طلبكار  غرامت نمي خواهد 
   مشر فيت پس از 

كسر ميزان در مسير  
  

بر اساس مساحت 
 اوليه    

بر اساس مساحت باقي 
 مانده 
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هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر و موردمسيرکمتر از16گذر بيشتر از  14
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورنباشد . می گردد. شاملحق مشرفيتميگرددعمومي و شهري

 
سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك

 مجاز 
 عوارض

غرامت نمي خواهد --
20و  p به عنوان  

بستانكاري مالك در 
عوارض  در صورت 
 تعلق طبق تبصره  

وصول ماتفاوت حق     براساس باقي مانده  طلبكار 
   مشر فيت پس از 

كسر ميزان در مسير   
  

بر اساس مساحت باقي 
 مانده   

بر اساس مساحت باقي 
 مانده 

 

هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر و موردمسيربيشتراز16گذرکمتر از  15
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورباشد . می گردد. شاملحق مشرفيتنميگرددعمومي و شهري

 
سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك

 مجاز 
 عوارض

مالك طلبكار و غرامت 
 نمي خواهد 

بر اساس مساحت  بال مانع مي باشد  براساس باقي مانده  بدهكار  
 اوليه    

 بر اساس مساحت اوليه 

 

هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر و موردمسيربيشتراز16گذرکمتر از  16
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورنباشد . می گردد. شاملحق مشرفيتنميگرددعمومي و شهري

 
 
 
 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

مالك طلبكار و غرامت 
 نمي خواهد 

%مساحت باقي 20 براساس باقي مانده  بدهكار  
مانده با حق مشر فيت 

تهاتر و مابقي به 
100صورت  p غرامت 

به عنوان بستانكاري 
 عوارض

بر اساس مساحت باقي 
 مانده     

بر اساس مساحت باقي 
 مانده  

هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر و موردمسيربيشتراز16گذربيشتر  از  17
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورباشد . می گردد. شاملحق مشرفيتميگرددعمومي و شهري
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سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض

مالك طلبكار و غرامت 
 نمي خواهد 

%مساحت باقي 20 براساس باقي مانده  بدهكار  
مانده با حق مشر فيت 

 تهاتر 

بر اساس مساحت 
 اوليه      

بر اساس مساحت اوليه 
    

 

هزينه تامين سرانه خدمات مساحت باقيماندهميباشدوشامل %20  متر و موردمسيربيشتراز16 گذربيشتر  از -16
  و امكان صدور مجوز بر اساس مساحت اوليه مقدورنباشد . می گردد. شاملحق مشرفيتميگرددعمومي و شهري

 
سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك

 مجاز 
 عوارض

مالك طلبكار و غرامت 
 نمي خواهد 

%مساحت باقي 20 براساس باقي مانده   بدهكار  
مانده با حق مشر فيت 
تهاتر مابقي به صورت 

100p بستانكاري 
 عوارض 

بر اساس مساحت باقي 
 مانده     

بر اساس مساحت باقي 
 مانده    

 

 

 متر و مالك تقاضاي غرامت مي نمايد . شامل حق مشرفيت مي گردد و شامل هزينه تامين سرانه 16 گذر كمتر از – 17
 خدمات عمومي و شهري  نمي گردد . با توجه به اخذ غرامت صدور مجوز براساس باقيمانده مي باشد . 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

 مالك غرامت 
 مي خواهد  

% باقيمانده 20براساس  بالمانع  طلبكار   
اراضي به قيمت 

كارشناسي مورد مطالبه 
مالك طبق مبلغ تعيين 
شده غرامت مورد مسير  

  

بر اساس مساحت باقي 
 مانده     

بر اساس مساحت باقي 
 مانده    

 

 مترو مالك تقاضاي غرامت مي نمايد . شامل حق مشرفيت مي گردد و شامل هزينه تامين سرانه 16 گذر باالي – 18
 خدمات عمومي و شهري  نمي گردد . با توجه به اخذ غرامت صدور مجوز براساس باقيمانده مي باشد . 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

 مالك غرامت 
 مي خواهد  

% باقيمانده 20براساس  بالمانع طلبكار   
اراضي به قيمت 

كارشناسي مورد مطالبه 
مالك طبق مبلغ تعيين 

بر اساس مساحت باقي 
 مانده     

بر اساس مساحت باقي 
 مانده    
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شده غرامت مورد مسير  
  

 

 مترو مالك تقاضاي غرامت مي نمايد . شامل حق مشرفيت مي گردد و شامل هزينه تامين سرانه 16 - گذر كمتر از  19
 خدمات عمومي و شهري  مي گردد . با توجه به اخذ غرامت صدور مجوز براساس باقيمانده مي باشد .

 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

 مالك غرامت 
 مي خواهد  

براساس مساحت  طلبكار   
 باقيمانده  

% باقيمانده 20براساس 
اراضي به قيمت 

كارشناسي مورد مطالبه 
مالك طبق مبلغ تعيين 
شده غرامت مورد مسير  

  

بر اساس مساحت باقي 
 مانده     

بر اساس مساحت باقي 
 مانده    

 

 مترو مالك تقاضاي غرامت مي نمايد . شامل حق مشرفيت مي گردد و شامل هزينه تامين سرانه 16 - گذر باالي  20
 خدمات عمومي و شهري  مي گردد . با توجه به اخذ غرامت صدور مجوز براساس باقيمانده مي باشد .

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

 مالك غرامت 
 مي خواهد  

براساس مساحت  طلبكار   
 باقيمانده  

% باقيمانده 20براساس 
اراضي به قيمت 

كارشناسي مورد مطالبه 
مالك طبق مبلغ تعيين 
شده غرامت مورد مسير  

  

بر اساس مساحت باقي 
 مانده     

بر اساس مساحت باقي 
 مانده    

 

% مساحت باقيمانده ، شامل هزينه خدمات نمي گردد شامل حق مشرفيت 20 متر مورد مسير كمتر از 16- گذر باالي  21
 نمي گردد . 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

طلبكار و غرامت نمي 
 خواهد 

 براساس مساحت اوليه  براساس مساحت اوليه بالمانع بالمانع  بدهكار 

 

% مساحت باقيمانده ، شامل هزينه خدمات مي گردد شامل حق 20 متر مورد مسير كمتر يا بيشتر از 16- گذر باالي  22
 مشرفيت نمي گردد . ( دو گذريها )
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سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

طلبكار و غرامت نمي 
 خواهد 

براساس مساحت  بدهكار 
 باقيمانده 

براساس مساحت  براساس مساحت اوليه بالمانع
 باقيمانده 

 

 

 

% باقيمانده ، شامل هزينه خدمات نمي گردد شامل حق مشرفيت مي 20 متر ، مورد مسير بيشتر از 16 گذر كمتر از – 23
 گردد .

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 

طلبكار و غرامت نمي 
 خواهد 

 براساس مساحت اوليه  براساس مساحت اوليه  بالمانع   بدهكار 

 

  متر ، داراي مورد مسير مي باشد ، شامل هزينه خدمات نمي گردد شامل حق مشرفيت نمي گردد .16 گذر كمتر از – 24

 

25 – 
 فاقد سند 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

سطح اشغال  حق مشر فيت سهم خد مات شهر داري مالك
 مجاز 

 عوارض 
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 اضافه شدن ملك به طرح:
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 امالك :

 كاربران اصلي سيستم:

 كاربران اصلي سيستم امالك و مستغالت شهرداري عبارتند از:

 .واحد ثبت اراضي 

 .واحد تملك 

 .كارشناس حقوقي 

 .واحد امالك 

 

 شرح وظايف واحد ها:

واحد ثبت اراضي : 

 ثبت آمار و نگهداري از مستغالت شهرداري شامل مغازه ها ، ساختمانها و اراضي.

انجام كليه معامالت ملكي شهرداري اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجاره مستغالت شهرداري (مكاتبات،  .1
 ارزيابي ها و برگزاري مزايده و انتشار آگهي).

تنظيم قراردادهاي اجاره مغازه هايي كه شهرداري به سرقفلي داده است (مكاتبهبا مستاجر و اداره درآمد،  .2
 ارزيابي و تنظيم قرارداد).

 دريافت مغازه از توافقاتي كه سهميه اي جهت شهرداري منظور شده است. .3

  .بررسي قراردادهايي كه تعهد واگذاري مغازه به شهرداري دارند    

   .ارزيابي    

 . مكاتبات 

 ) با دفترخانه و امضاء ذيل سند).مكاتبه   تنظيم سند  

 .تنظيم قرارداد و تحويل گيري    
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 در مواردي كه به هر دليلي سهميه شهرداري تحويل داده نشده است:5.

 ا مالك و طرف قرارداد.ه ببمكات 

 با اداره حقوقي و طي مراحل قانوني و پيگيري تا حصول نتيجه. مكاتبه  

 تحويل و تحول مستغالت شهرداري كهشامل مغازه ، ساختمان و اراضي مي شود.6.

 مكاتبات  با اوقاف جهت اجاره يا تجديد اجاره.7.

 مكاتبات  با امور مالي جهت پرداخت اجاره بهاي اراضي مورد اجارة شهرداري.8.

هماهنگي با واحدهاي امالك و تملك در خصوص جمع آوري آمار و اطالعات و واگذاري مغازه به عنوان معوض 9.
 توسط واحد تملك.

 

 واحد تملك : 

 % شهرداري از سازمان مسكن و شهرسازي و مكاتبات مربوطه.10اخذ سهميه 1.

 .حضور در كميسيون فني 

 .تحويل گيري 

 .پيگيري 

 .بهاء قطعات 

 .دريافت قرارداد 

 .دريافت سند 

 اخذ سهميه شهرداري از توافقات با مالكين و مكاتبات مربوطه.2.

 اراضي قابل واگذاري به عنوان معوض).(مراقبت و نگهداري از اراضي مورد تملك شهرداري 3.

 ثبت و نگهداري آمار اراضي شهرداري (اراضي قابل واگذاري به عنوان معوض).4.

 مكاتبات  با اداره ثبت اسناد: 5.

 درخواست نقشه كتبي. 
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 درخواست حد و حدود و نام مالكين. 

 درخواست تفكيكي. 

 درخواست سند مالكيت. 

 .ارائه زمين معوض6.

 آدرس و مشخصات. 

 تراكم و كاربري. 

 .تعيين زمين معوض7.

 .انتقال سند زمين معوض8.

 .مكاتبات با سازمان مسكن و شهرسازي 

 .مكاتبات با دفترخانه 

 .(معوض) مراجعه به دفترخانه و امضاء ذيل اسناد 

 .مكاتبات با سازمان ها و نهادهايي كه زمين به شهرداري واگذار نموده اند 

اختصاص زمين به شهرداريهاي مناطق جهت واگذاري به عنوان معوض و اخذ آمار و مدارك كامل واگذاري و 9.
 مكاتبات مربوطه.

 همكاري و هماهنگي با واحد ثبت اراضي و امالك.10.

 

 واحد امالك : 

 مكاتبات مربوط به تامين اعتبار تملك و تحصيل حريمها (بر حسب اولويت هاي تحصيل حريم) . .1

 بررسي قراردادهاي ارسالي و مكاتبات مربوطه . .2

 ارزيابي زمين در مسير و زمين معوض و مكاتبات مربوطه . .3

 اخذ مصوبات مورد نياز تحصيل حريم با هماهنگي كارشناس حقوقي . .4

 .لوايح شوراي شهر 
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  9ماده. 

  5كميسيون ماده. 

 .تنظيم سند ملك در مسير5.

 .مكاتبات با دفترخانه 

 .مراجعه نماينده به دفترخانه و امضاء سند 

 مكاتبات جهت انتقال اشتراكات آب و برق (وقتي متعلق به مالك باشد).6.

 مكاتبات  با امور مالي جهت صدور چك هزينه هاي مربوط به تملك.7.

 مكاتبات  مربوط به كميسيون فروش.8.

 ثبت و نگهداري آمار تحصيل حريم و اعتبار هزينه شده و مكاتبات مربوطه.9.

 

پروسهها :  
 با مطالعه و دسته بندي فعاليتهاي اداره امالك مي توان پروسه هاي عمده زير را تشخيص داد :

 - خريد يا تملك امالك1

 . در قالب تحصيل حريم براي طرحهاي شهرسازي و امور اداري مربوطه 

 . در قالب تحويل سهم شهرداري از اراضي تفكيك شده 

 10. درصد مسكن و شهرسازي  

 . سهم شهرداري از تبديل كاربري اراضي زراعي به مسكوني 

 . در قالب توافق با مالك براي تغيير كاربري 

  تملك مغازه ها يا آپارتمانها در اثر تغيير كاربري (ساخت و ساز بيش از تراكم كه جهت اخذ
 تراكم باالتر با شهرداري به توافق برسند)، مازاد بر پروانه (خالف) يا بدهي به شهرداري .

 . انجام بازديد جهت برآورد كارشناسي و گزارش آن 
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- فروش يا واگذاري امالك 2

  درصد در قالب معوض .10واگذاري زمين هاي تفكيكي 

 . واگذاري امالك باقيمانده از طرحها از طريق كميسيون فروش 

 . فروش ساير اراضي و امالك از طريق كميسيون عالي معامالت 

 . مزايده 

 . (و ثبت آن) دريافت چك از اداره درآمد 

 . كارشناسي اراضي جهت فروش 

 . نگهداري امالك اجاره اي و استيجاري 

 دريافت يا پرداخت اجاره بهاي امالك اجاره داده شده يا به اجاره گرفته شده. 

 . انجام بازديد جهت نظارت بر تخلفات و گزارش آن 

 . شكايت از مستاجرين متخلف 

 . عقد متمم قرارداد در مورد تخلفات 

 . پردازش درخواست هاي انتقال سرقفلي به غير و خارج كردن ملك از آمار امالك شهرداري 

 . نظارت بر موعد اتمام قراردادهاي اجاره و تمديد قراردادهاي اجاره اي نزديك به انقضاء 

 . برگزاري جلسات با دبيرخانه اوقاف 

 

- طرحها و پروژه ها 3

 .اولويت بندي طرحها و پروژه ها و تخصيص اعتبارات 

 . كنترل و جابجايي اعتبارات 

در زمينهاي فاقد سند ، مساحت باقيمانده ومساحت وضع موجود مطابق هم ورود اطالعات ميگردد  :نكته  

در صورتي كه توافقنامه امالك  تاييد مديران شده باشد ليكن فرم صلحنامه خريد تكميل نگرديده باشد 
 ،فرم توافقنامه به صورت  غيرقابل استناد نمايش داده ميشود .
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 محيط نرم افزار

 در ابتداي ورود به برنامه بايد نام كاربر و كلمة عبور را وارد كنيم .

 
 ابتدا كارتابل مطابق زير مشاهده مي شود :، بعد از ورود به محيط 
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 كارتابل :

 منوي كارتابل: 

 

 بازآوري كارتابل  -1

 پس از اعمال هر تغييري در كارتابل با انتخاب اين گزينه تغييرات جديد اعمال مي شود.
 

 كارهاي جديد  -2

 درخواست هاي جديدي كه به تازگي به مرحله شما ارسال شده نمايش داده مي شود.
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 منتظره پاسخ  -3

مطابق شكل زير ليست درخواست هايي كه منتظره پاسخ از ساير سيستم هاي مي باشد نمايش داده مي 
 شود.

 

 انجام شده    -4

 ليست آخرين كارهايي كه توسط شما انجام شده است.
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 گردش پرونده   -5

 كليه اقدامات صورت –با انتخاب رديف درخواست در كارتابل و گزينش گردش پرونده - مطابق شكل زير 
گرفته روي درخواست مورد نظر را نمايش مي دهد. همچنين مي توانيد چكيده ي از اطالعات بيشتر ، توضيحات و 

 ليست تاييدات را مشاهده نمود.
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 جستجو   -6

جهت جستجو كردن درخواست هاي ثبت شده با داشتن اطالعاتي چون شماره ارجاع ،كدوسازي و نام 
 متقاضي مقدور مي باشد.
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 پيام هاي دريافتي  -7

 پيام هاي ارسال شده براي نام كاربري شما (گيرنده پيام شما هستيد) را نمايش مي دهد.

 پيام هاي ارسالي  -8

 پيام هاي ارسال شده توسط شما را براي ديگر كاربران نمايش مي دهد.

 

 كارتابل بايگاني :

درخواست هايي كه ارسال شده به بايگاني موقت و يا دائم در كارتابل بايگاني قابل جستجو با كد نوسازي ، شماره درخواست و 
 شماره ارجاع مي باشد. لذا قبل از جستجو نوع بايگاني كه موقت يا دائم  است را انتخاب نماييد.

  درخواست هاي بايگاني موقت با استفاده از دكمه فعالسازي درخواست مجددا به كارتابل جاري بر مي گردد.نكته:

نسبت به نقشه معماري 
 داراي پيشروي ميباشد
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 كارتابل پاسخگو :

با استفاده از كارتابل پاسخگو مطابق شكل زير مي توانيد با هر يك ازفيلد ها درخواست هاي ثبت شده در زيرسيستم امالك را  
 جستجو كنيد.

 
 

 جستجو :

 جهت جستجو با هر فيلد يا عنوان ملك هاي موجود در امالك از اين فرم مي توان استفاده كرد.
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 منوي اصلي :

 درسمت راست ، منوي اصلي امالك و مستغالت قرار دارد :
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 در زير به معرفي هر بخش و  فرم هاي آن مي پردازيم :

 پرونده :  -1

 
 ثبت درخواست: -1-1

 كليك كنيد تا فرمي مطابق زير باز براي  ثبت درخواست ابتدا بر روي 
 ;شود 
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 كليك كنيد  » نوع ابتدا كد نوسازي مورد نظر را وارد مي كرده»  سپس بر روي
درخواست وساير اطالعات مالك يا وكيل را مطابق نمونه باالپر مي كنيد . بعد از كليك بر روي 

 و بازآوري كارتابل درخواست را مي توانيد مشاهده كنيد.

 اطالعات پرونده: -1-2

اگر نيازي به مشاهده و بررسي سوابق و اطالعات شهرسازي ملكي كه در كارتابل قرار گرفته باشد ( يعني 
ملك مورد نظر درخواستي در واحد امالك دارد) ابتدا رديف درخواست را انتخاب كرده و از منوي پرونده فرم 

 ;اطالعات پرونده را انتخاب مي كنيم. فرمي مطابق نمونه باز مي شود 
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كه در باالي آن فرم هاي اطالعات ملك » اطالعات ساختمان » اطالعات آپارتمان » اطالعات صنفي » اطالعات شغلي و 
 اطالعات چاه/جوي قرار دارد:

 - تشكيل پرونده:1-2-1

 براي ورود سوابق بايگاني شده مي توان از تشكيل پرونده استفاده كرد.مطابق دستورالعمل :

 فرم اطالعات پرونده را باز كرده. -1
  را بزنيد .Enterكد نوسازي مورد نظر را در جاي مشخص شده وارد نماييد و  -2

 از منوي سمت راست تشكيل پرونده را انتخاب نماييد. -3

 فرم تشكيل پرونده را از منوي باالي فرم باز كنيد. -4

 اطالعات خواسته شده را پر كنيد و در آخر دكمه ذخيره را كليك كنيد. -5

 كنارتشكيل پرونده را كليك نماييد ، كد نوسازي نمايش داده شده را " + "مجددا از منوي سمت راست  -6
 انتخاب نموده و فرم هاي مورد نياز را ويرايش نماييد.



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

345 

 

 - اطالعات ملك:1-2-2

  فرا خواني مي شود.7اطالعات ملك بر اساس اطالعت وارد شده در سرا

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

346 

 - اطالعات ساختمان :1-2-3

  فرا خواني مي شود.7اطالعات ساختمان بر اساس اطالعت وارد شده در سرا

 
 - اطالعات آپارتمان :1-2-4

  فرا خواني مي شود.7اطالعات آپارتمان بر اساس اطالعت وارد شده در سرا
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 - اطالعات صنفي :1-2-5

  فرا خواني مي شود.7اطالعات صنفي بر اساس اطالعت وارد شده در سرا

 
 - اطالعات شغلي :1-2-6
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  فرا خواني مي شود.7اطالعات شغلي بر اساس اطالعت وارد شده در سرا

 
 - اطالعات چاه/جوي :1-2-7

 اطالعات چاه/جوي ورود شده بر روي كد نوسازي انتخاب شده نمايش داده مي شود.

 
 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

349 

 سوابق اطالعات:  -1-3

 
 - اضافه كردن ملك به طرح:1-3-1

در اين فرم اطالعات مربوط به ملكي كه واقع در طرح است مانند مساحت عرصه و زير بناي  در مسير و اطالعات 
 ديگري كه در اين فرم قابل مشاهده است .
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 -اولويت هاي تملك:1-3-2

 مصوب و تعريف شده در سيستم ، ملك را به طرح منصوب كرده و –براساس طرح و پروژه 
اولويت طرح را براي ملك مشخص مي كنيم.  اين اطالعات درسر برگ مشخصات اولويت ثبت مي 

 نماييم.
 اگر بودجه طرح  اولويت بندي  شود اطالعات را در سر برگ بودجه اولويت ثبت مي نماييم.
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 - قيمت گذاري:1-3-3

قيمت در بازار عبارتست از ارزش مبادلة كاال و خدمات كه بصورت واحد پول بيان مي شود . بر اين اساس قيمت 
گذاري معني تعيين خدمت براي كاال و خدمات را در بر خواهد داشت . در واقع قيمت گذاري يكي از پر كاربرد 

ترين فرم ها مي باشد به اين صورت كه درهنگام شروع هر اقدامي ابتدا بايد قيمت ملك مشخص شود. بخش 
قيمت گذاري در درخواست هايي ازقبيل: ملك در مسير ، صلح نامة فروش ، تجديد اجارة سرقفلي و... وجود 

دارد . در اين فرم نحوة قيمت گذاري به صورت كارشناسي ، توافقي و كمسيون فروش كه توسط هيئت 
 بخش دادگستري و مديريت امالك مي باشد ، انجام مي گيرد .همچنين اين مبلغ كل  از 2كارشناسان كه شامل 

مجموع اجزاي قيمت گذاري شده كه شامل سكونت مالك در ملك واقع در طرح ، ديواركشي ، اشجار ، حق ريشه 
 و .... مي باشد ، بدست مي آيد.
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  بخش مديريت امالك و هيات كارشناسي2هيات كارشناسي شامل 

 
 -مشخصات حقوقي1-3-4
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به مجموع اطالعاتي كه از مشخصات ملك در اختيار داريم مشخصات حقوقي مي گويند . اين فرم مواردي از قبيل 
  . نام موقوفه ، بهره برداري ، تاريخچة مالكيت و موادري از اين قبيل را دربر مي گيرد

 

 -  تحويل :1-3-5

همان گونه كه مي دانيم در هنگام فروش يا خريد ملك بحث مهلت تحويل مطرح است در واقع زمان تحويل ملك در اين فرم 

ثبت مي شود . دراين فرم بخش تحويل ملك ، مشخصات تحويل گيرنده ، مشخصات تحويل دهنده و همچنين اقالم تحويل داده 

شده كه شامل هر وسيله اي كه همراه با ملك معامله  مي شود ، قابل ثبت است . همچنين در اين قسمت وضعيت تحويل بهره 

برداري ملك كه شامل وضعيت تحويل از قبيل منتقل شده ، منتقل نشده ، فسخ شده و همچنين وضعيت تخريب كه شامل 

تخريب توسط مالك ، تخريب شده و تخريب نشده مشخص شده است. در تعدادي از مراحل ملك در مسير ، انتقال سند ، صلح 

 نامة خريد ، صلح نامة فروش در قبال بدهي و ... وجود دارد . 
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 - انتقال سند :1-3-6
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فرم انقال سند در درخواست هايي از قبيل ملك در مسير و انتقال سند خريد- فروش مورد استفاده قرار مي گيرد .در اين فرم 
مواردي از قبيل شمارة سند عرصه ، شمارة سند اعيان و مشخصات انتقال دهنده و انقال گيرندة سند بايد قيد شود . در واقع 

 انتقال سند پس از اينكه سند به مالك تحويل داده شد با ثبت در شماره حساب تحويل انتقال مي يابد .

 
 

 -  تصرف :1-3-7

 فرم تصرف جهت ملك هاي كه به تصرف درآمده اند پر مي شود. تصرف به دو گونه است:

 :هرگاه شهرداري ملك يا قسمتي از يك ملك را كه مالك آن مشخص نيست و رها شده است به عناوين مالكيت تصرفي

مختلف مثالً گسترش فضاي خدماتي، فضاي سبز يا احداث ساختمان به تصرف درآورد اين ملك تحت تصرف شهرداري است. 

 البته هرگاه مالكي با سند و گواهي معسر برگر ادعاي مالكيت اين ملك را كرد شهرداري ملزم به پاسخگويي است.

هرگاه افراد ملك يا قسمتي از يك ملك را كه متعلق به شهرداري است اما فعالً رها شده و بالاستفاده است را تصرف سايرين :

 تصاحب كند ملزم به پاسخگويي است. 
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 -  اسناد رهني : 1-3-8

كه اين قابليت را داردكه سند رهني عبارت است از هرنوشته كه در مقام اثبات دعوا يا دفاع قابل استناد در جهت رهن مي باشد 
براي اثبات هرگونه دعوا احتمالي و يا دفاع از آن به كار گرفته شود . فك رهن آزاد كردن ملك مرهونه از قيد رهني است كه با 
فك رهن ، دين سابق موضوعات خود را از دست مي دهد . اين فرم درخواست هايي از قبيل اسناد رهني ، تجديد اجارة سرقفلي 

و تحويل و تحول را شامل مي شود . مواردي از قبيل مشخصات رهن كننده و درخواست كنندة فك رهن تاريخ شروع و پايان 
 قرارداد و... در اين فرم وجود دارد .
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 - صلح نامه خريد :1-3-9

 اداره در جهت ايجاد يك اثر حقوقي مي باشد كه در اين صورت دو يا چند شخص يا سازمان در مقابل شخص 2صلح نامه توافق 
يا سازمان ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد. موارد كاربرد اين فرم بدين صورت است كهبه عنوان مثال اگر 
شهرداري بخواهد ملكي را كه در طرح وجود دارد با  مالك معامله كند ، شهرداري به چند طريق اين كار را انجام ميدهد ،يا 

ملكي را به عنوان معوض به مالك مي دهد و يا امتيازي را براي ملك در نظر مي گيرد و يا اين دو روش توام با يكديگر مي باشد 
 كه در اين صورت فرم مربوط به امتياز و ملك معوض تكميل مي شود .
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 اگر صلح نامه فسخ گردد اطالعات را در اطالعات فسخ صلح نامه وارد مي كنيم.
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 بدهكاري/بستانكاري:

: در صورتيكه بهاي ملك معوض كمتر از عوض باشد شهرداري مابه التفاوت را از طريق بستانكاري شهرداري 
يك يا چند چك به مالك پرداخت مي كند كه مبلغ، شماره، تاريخ و نام گيرنده چك و ...... در ستون مربوطه درج 

 مي گردد.

: در صورتيكه بهاي ملك معوض بيشتر از عوض باشد مالك ما به التفاوت رااز طريق يك يا دريافتي شهرداري 
چند چك به شهرداري  پرداخت مي كند كه مبلغ، شماره، تاريخ و نام گيرنده چك و ...... در ستون مربوطه درج 

 مي گردد.

اگر شهرداري در قبال دريافت معوض ملزم به پرداخت عوض شود ، انتخاب و تعيين معوض از ملك معوض امكان پذير مي 
 باشد.

 همچنين امتياز داده شده از طرف شهرداري به ملك نيز جهت درج در سيستم ثبت مي گردد.

 
 در سر برگ ساير امكانات جدول پارامترهاي ورودي توافقنامه (خروجي سيستم) اضافه مي گردد.

 - قرارداده اجاره/استيجاره:1-3-10
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اجاره ممكن است نسبت به اشياء مانند اتومبيل، ،  اجاره  مي شود ملك مالك منافع  ، برابر آن اجاره كننده دراجاره عقدي است كه
. در مواردي كه شخصي خواستار اجارة ملكي كه متعلق به شهرداري است مي باشد ، بايد از اين فرم خانه يا حيوان يا انسان باشد 

استفاده شود . در واقع اين فرم بيشتر در موارد اجاره كاربرد دارد و درخواست هايي از قبيل ملك در مسير ، تمديد اجارة اوقاف 
، انتقال سند ، تجديد اجارة سرقفلي ، اجاره ، اجاره-استيجاره را شامل مي شود . همچنين اطالعاتي از قبيل مشخصات طرفين 

 قرارداد ، اجاره نامه و قرارداد و... را در بر مي گيرد .

 

  همانگونه كه مشاهده مي نماييد سر برگ مشخصات قرارداد اجاره/ استيجاره داراي دو قسمت كه قسمت دوم داراي چهار زير
 :مجموعه مي باشد ، قسمت اول شامل اطالعات عمومي قرارداد اجاره/ استيجاره مي باشد و قسمت دوم شامل 

 توضيحات -1

  اگر فسخ قرارداد صورت پذيرد اطالعات به طور كامل تكميل مي گردد. اطالعات فسخ قرارداد اجاره /استيجاره: -2

 شرايط ضمن قرارداد تكميل مي گردد.شرايط قرارداد اجاره/استيجاره : -3

  اطالعاتي نظير افزوده سرقفلي ، حق انتقال و آخرين تسويه حساب تكميل مي گردد.ساير اطالعات: -4

 
   مشخصات اجاره نامه داراي دو قسمت كه قسمت دوم داراي چهار زير مجموعه مي باشد ، قسمت اول شامل اطالعات عمومي

 :اجاره نامه مي باشد و قسمت دوم شامل 

 نحوه پرداخت: -1

 استفاده از صندوق ثبت -2

 حساب في مابين -3
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 نامه درآمد -4

 
 

 -صلح نامه فروش:1-3-11

 طرفه است. صلح نامة فروش در مواردي كه شخصي خواستار 2همانطور كه در صلح نامة خريد بيان شد صلح نامه توافق بين 
خريد ملك از شهرداري است كاربرد دارد و در صورت تمايل شهرداري اقدام به فروش ملكمي كند. درخواست هاي ملك در 

مسير و فروش در قبال بدهي شامل اين فرم مي شود . به عنوان مثال اگر شخصي ملكي را با شهرداري معامله كند شهرداري مي 
 تواند در صورت عدم پرداخت بدهي شخص و توافق طرفين ، ملك را از  شخص  بجاي بدهي  اخذ گردد .

 اگر صلح نامه فسخ گردد اطالعات را در اطالعات فسخ صلح نامه وارد مي كنيم.
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 بدهكاري/بستانكاري:

: در صورتيكه بهاي ملك معوض كمتر از عوض باشد شهرداري مابه التفاوت را از طريق بستانكاري شهرداري 
يك يا چند چك به مالك پرداخت مي كند كه مبلغ، شماره، تاريخ و نام گيرنده چك و ...... در ستون مربوطه درج 

 مي گردد.

: در صورتيكه بهاي ملك معوض بيشتر از عوض باشد مالك ما به التفاوت رااز طريق يك يا دريافتي شهرداري 
چند چك به شهرداري  پرداخت مي كند كه مبلغ، شماره، تاريخ و نام گيرنده چك و ...... در ستون مربوطه درج 

 مي گردد.

اگر شهرداري در قبال دريافت معوض ملزم به پرداخت عوض شود ، انتخاب و تعيين معوض از ملك معوض امكان پذير مي 
 باشد.

 همچنين امتياز داده شده از طرف شهرداري به ملك نيز جهت درج در سيستم ثبت مي گردد.
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 -قرار داد مشاركت: 1-3-12

شكل گيري يك همكاري سازنده دو طرفه , منوط به پايبندي طرفين به قواعد و اصول مورد احترام طرف قرارداد مشاركت 
مقابل مي باشد. لذا در صورت نقض هريك از مواردي كه اشاره گرديده است , طرف متضرر , بصورت يك طرفه , مجاز به قطع 

كه درخواست خريد شامل اين فرم مي شود . مواردي كه مي توان در اين همكاري بوده و ملزم به اداي تعهدات خود نخواهد بود
فرم ثبت كرد عبارتند از نام و مساحت پروژه و آورده و سهم ما از اين پروژه و در طرف ديگر آورده ها و سهم شريك ها را مي 

 توان نام برد .
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 -كميسيون عالي معامالت: 1-3-13

از اين فرم جهت تصميم گيري فروش كه به طريق اعمال مزايده و مناقصه ملك است ، كاربرد دارد . در زماني كه ملكي در 
مسير اقدامات شهرداري باشد كمسيوني تشكيل مي شود كه به اين وسيله در مورد نحوة فروش تصميم گيري مي شود . اين فرم 

درخواست هايي از قبيل ملك در مسير ، تجديد اجارة سرقفلي و كمسيون عالي معامالت را شامل مي شود . در اين فرم مواردي 
 از قبيل مبلغ كل ، مبلغ دريافتي از خريدار ، شمارة مجوز و تاريخ كمسيون و نتيجة كمسيون قابل ثبت است .
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 - مزايده:1-3-14

از اين فرم جهت ثبت اطالعات مزايده استفاده مي شود. اطالعاتي از قبيل موضوع مزايده و تاريخ آن و همچنين اطالعات آگهي و 
 شركت كنندگان و برنده مزايده . مطابق شكل.
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 آرشيو: -1-4

 جهت ديدن سوابق پرونده از آرشيو استفاده مي شود.
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 اطالعات شهرسازي: -1-5

 به زيرسيستم امالك ارسال شده باشد حتما داراي فرم بروكف مي باشد لذا با انتخاب 7درخواست هايي كه از سيستم سرا
درخواست مورد نظر دركارتابل زيرسيستم امالك مي توانيم با باز كردن فرم اطالعات شهرسازي به اظهار نظر كارشناس 

 بروكف دست يابيم. 

 

 

  نيز مي باشد.7اين فرم عالوه بر اطالعات بروكف شامل توضيحات درخواست سيستم سرا
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در سر برگ ليست كنترلي تمام ملك هايي را كه در تملك شهرداري هستند و در ليست سياه قرار گرفته اند نمايش  داده مي 
 شود.

 

 

 بدهكاري/ بستانكاري:  -1-6

با استفاده از اين فرم مي توانيد بدهكاري/بستانكاري وارد شده بر روي فرم هاي صلح نامه خريد ، فـروش و قرارداد 
 اجاره/استيجاره را روي كد نوسازي خاص با شماره قرارداد مورد نظرجستجو كرد.

 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

369 

 

 تغيير كد نوسازي:   -1-7

 جهت تغيير كدنوسازي در زير سيستم امالك مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 ايجاد كالسه بايگاني:  -1-8

براي تغيير و يا ايجاد كالسه بايگاني مي توان از اين فرم استفاده كرد. الزم به يادآوري مي باشد كه براي هر درخواست كالسه 
 اي فيزيكي را در فرم مشخصات حقوقي مي توان وارد نمود.

 

 

 جلسات :  -1-9

 در اين فرم صورت جلسه هاي جلسات برگزار شده ثبت مي گردد.
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 طرح و پروژه:  -2
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 - اطالعات بودجه:2-1
 پس از انتخاب سال مورد نظر مي توان بودجه تعيين شده سال جاري را ثبت كرد.

 
 

 - منابع تامين:2-2
 هر ملكي كه متعلق به شهرداري است و در آينده مي توان از آن استفاده كردنوعي منبع تامين مي باشد.
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پس از ثبت اطالعات در سربرگ مشخصات منبع تامين فرم مشخصات حقوقي ، در فرم منابع تامين سربرگ كالسه هاي 

  منبع تامين نمايش داده مي شود.ءنوسازي مرتبط با اجزا
 

 - طرح و پروژه- پيشنهادي / مصوب :2-3
در هر كد نوسازي طرح و پروژة مربوط به آن ثبت مي شود . كه در اين فرم كد و نام طرح ، مساحت اجرايي و واقعي و كد ملك 

ثبت مي گردد و پس از تاييد در طرح و پروژه- پيشنهاديهايي كه در مسير اين پروژه قرار دارند به عنوان پيشنهاد در فرم 
 ثبت مي گردد.فرم طرح و پروژه- مصوب
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 بايگاني : -3

 
 

 - بايگاني موقت پرونده:3-1
 جهت ارسال درخواست ها به بايگاني موقت مورد استفاده قرار مي گيرد.
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 -بايگاني دائم پرونده:3-2
پس از خاتمه درخواست براي بايگاني كردن درخواست ها آن ها با استفاده از اين فرم به بايگاني دائم ارسال مي نماييم. 

 به زير سيستم امالك ارسال شده اند و توافقنامه تنظيم گرديده است ، بايد 7همچنين براي درخواست هايي كه از سيستم سرا
   ارسال شوند تا خروجي نهايي صادر گردد.7مجددا به سيستم سرا

 

 
 

 -عودت پرونده به شهرسازي:3-3

 به زير سيستم امالك ارسال شده اند. ممكن است يا اشتباه ارسال شده باشد ويا اينكه 7براي درخواست هايي كه از سيستم سرا
واحد امالك منطقه از شهرسازي منطقه سوالي داشته باشد و براي انجام هر كاري نيازمند پاسخ واحد شهرسازي باشد بنابراين از 

  برگشت داده شوند 7عودت پرونده به شهرسازي استفاده مي شود تا درخواست به سيستم سرا
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 - تاريخچه عودت : 3-4

 نمايش تاريخ و ساعت دفعات درخواستي كه عودت به شهرسازي شده است را نمايش مي دهد.
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 گزارشات : -4

 
 
 - گزارشات تحليلي:4-1  

- قراردادها. 2- درخواستها. 1كليه گزارشات تحليلي از امالك و مستغالت را مي توان از اين فرم تهيه كرد كه شامل سه قسمت 
 - منابع تامين مي باشد.3
 

 - درخواستها:4-1-1
مي توانيد با استفاده از بازه زماني ، نوع درخواست و منطقه مورد نظر گزارشي از درخواست هاي ثبت شده گرفت كه بر روي 

 نمودار نيز قابل رويت است
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 - قراردادها :4-1-2
مي توانيد با استفاده از بازه زماني ، نوع قرارداد و منطقه مورد نظر گزارشي از درخواست هاي ثبت شده گرفت كه بر روي 

 نمودار نيز قابل رويت است
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 - منابع تامين :4-1-3

 بر اساس مناع تامين معرفي شده به سيستم گزارش گرفته مي شود.
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 نحوه پاسخگويي به درخواست هاي كارتابل:

   كليك كنيددرخواست مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي 

 

 مطابق شكل بعد پنجره اي باز خواهد شد :
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 فرم هايي كه نياز به بررسي و اظهار نظر دارند در اين مرحله قابل نمايش هستند و همچنين اطالعات مختصري از درخواست در 

 دسترس مي باشد.

 مي توانيد درخواست را تاييد و ارسال نماييد به مرحله بعد ، با استفاده از  اين سه دكمه 

 برگشت به مرحله يا مراحل بعد و ارجاع بين كاربران اين مرحله.

براي مثال بر روي يكي از فرم ها كليك كرده تا فرم باز شود . سپس دكمه ويرايش را انتخاب كنيد تا فرم به حالت ويرايش در 

آيد تا بتوانيد كليه فيلدها را پر كنيد. بعد از پر كردن اطالعات دقيقا در محلي كه دكمه ويرايش را انتخاب كرده بوديد اين با 

دكمه ذخيره را انتخاب كنيد تا تغييراتي كه اعمال كرده ايد ذخيره شود ، در صورتي كه تمايا داريد اطالعات همانند قبل باشد 

 دكمه انصراف را كليك كنيد. 
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در  قسمت گزارش نيز بطور مثال مي توانيد از صلح نامه خريد گزارش گرفته و  نسخه اي را به مالك و يا بايگاني كردن نزد 

 خود نگاه داريد.
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-كليه پروانههاي ساختماني صادره تا زمان ابالغ طرح تفصيلي جديد كه تا زمان اعتبار پروانه، عمليات 14
ساختماني را آغاز نموده و مدت اعتبار آنها منقضي نشده باشد، همچنان معتبر بوده و صدور گواهي پايان كار 

ساختماني در مورد آنها بالمانع است. در صورت عدم شروع عمليات ساختماني در مهلت مقرر در پروانه، 
 مشمول طرح تفصيلي جديد خواهند بود.

-پس از تصويب اين ضوابط در كميسيون ماده پنج قانون تأسيس وزارت راه و شهرسازي جايگزين ضوابط 15
جاري و مالك عمل شهرداري قرار مي گيرد و چنانچه تغيير و يا اصالحاتي، موردنياز باشد مي بايست موارد 

 مجدداً به تصويب كميسيون ماده پنج برسد.
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6Bپنجم فصل 

7Bگيري) (مغايرت خالف تعيين تحليل 

تحليل تعيين خالف جهت درخواست هاي گواهي (پايانكار، عدم خالف، استعالم) اقدام ميگرددكه بين اطالعات مجاز تشكيل پرونده و 
 اطالعات موجودفرم بازديد مغايرت گيري ميگردد

موارد تخلف  به يكي از داليل فني و شهرسازي و بهداشتي مغاير با اصول پروانه ساختماني 100با استناد به تبصره يك كميسيون ماده
 ارجاع گردد . 100بايستي به كميسيون ماده 

 :داليل شهرسازي و فني به شرح زير مي باشد

42Bتخلف انواع 
 :زير امكان تخلف وجود داردبرحسب نوع درخواست،درخواست برروي يكي ازحالت هاي 

 ملك •

 ساختمان •

 آپارتمان •

 صنف •
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 جهت بررسي تعيين خالف درخواست مورد نظر به شرح زير اقدام ميگردد:

ابتدا برروي درخواست مورد نظر دبل كليك نموده و صفحه باز شده درقسمت  منوي سمت راست باالي صفحه گزارش را انتخاب و 
انتخاب نموده كه در اين فرم ميتوان بين اطالعات مجاز و موجود عرصه ، ساختمان ،آپارتمان و مجددا آيتم گزارش تعيين خالف را 

 صنف مغايرت گيري نمود.
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-روش ديگر جهت گزارش مغايرت گيري ، مغايرت ساختمان ميباشدكه از منوي سمت راست شهرسازي درقسمت گردش پرونده آيتم 
 مغايرت ساختمان ها را انتخاب نموده و صفحه باز شده به سه حالت امكان مغايرت گيري موجود ميباشد.

 -مغايرت با اطالعات مجاز پايانكار1

 -مغايرت با اطالعات مجاز پروانه2

 -مغايرت با اطالعات پرونده3
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 براي مثال: جهت مغايرت با اطالعات پرونده را انتخاب نموده صفحه گزارش باز شده شامل چهار تب ميباشد:

  كاربريها ميباشد كه اطالعات كاربريهاي بازديدو تشكيل پرونده نمايش داده ميشود تب اول:

  پيش آمدگيها ميباشدكه اطالعات پيش آمدگيهاي بازديد و تشكيل پرونده نمايش داده ميشودتب دوم:

  مغايرت كاربري ها ميباشد كه در اين تب به صورت سه رديف نمايش ميشود :تب سوم :

  فاقد وضعيت مجاز ميباشد كه كاربريهاي فاقد مجوز نمايش داده ميشود. رديف اول:

  مجازهاي استفاده نشده ميباشد كه شامل كاربريهايي است كه داراي مجوز ليكن ساخته نشده است.رديف دوم :

  مغايرت ميباشد كه اطالعات كاربري ها بين وضعيت موجودو مجاز به صورت ستوني با رنگهاي مختلف نمايش داده ميشود.رديف سوم:

  مغايرت پيش آمدگيها :همانند مغايرت كاربريها ميباشد.تب چهارم:
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بعد از برداشت اطالعات فرم گزارش يا اطالعات مغايرت ساختمان به صفحه كارتابل برگشته و فرم تحليل تعيين خالف برروي همان 
درخواست انتخاب نموده سپس صفحه باز شده در پايين صفحه سمت چپ دكمه تحليل جديدانتخاب نموده رديفي به نام كاربر ايجاد 

ميگرددبا دبل كليك كردن برروي رديف ايجاد شده صفحه اي باز ميگردد كه ميبايست دكمه محاسبه را انتخاب نموده كه سپس 
 اطالعات تحليل تعيين خالف نمايش داده ميشود.

 

 به ازاء هربار ايجاد تحليل جديد يك رديف با نام كاربر ايجاد ميشود. مالك عمل محاسبه عوارض آخرين رديف ايجاد شده نكته :
 ميباشد. قابل ذكر است كاربري ،كه قصد محاسبه تحليل را دارد ميبايست جديدترين رديف ايجاد شده به نام خود كاربر باشد.

 در صورت درخواست حذف رديف هاي قبليفرم تحليل تعيين خالف صرفا بايستي توسط خودكاربرايجاد شده  رديف انتخاب و نكته:
 دكمه حذف تحليل را انتخاب نموده و رديف حذف ميگردد.
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 زماني كه رديف جديد ايجاد گرديد برروي آن دابل كليك نماييد تا فرم تحليل تعيين خالف باز گردد

 سپس كليد محاسبه و ذخيره را انتخاب نماييد تا مغايرت گيري صورت گيرد

 

 

 

70B در قسمت باالي فرم سمت راست ميتوانيد گزينه گزارش را انتخاب نماييد سپس برروي گزارش تعيين خالف (اولين گزينه از
 سمت راست باالي فرم )كليك نماييد گزارش مغايرت گيري نمايش داده ميشود

 

71B:خالفهايي كه برروي ملك انجام ميشود 
:احداث ديوار دورملك بدون مجوز خالف ديوارگذاري
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محل ورود اين تخلف در فرم كارشناسي در قسمت مشخصات ديوار ميباشد، كه در صورت عدم ورود اطالعات در تشكيل پرونده و يا 
 مغايرت از نظر طول يا محل و جهت ديوار گذاري و يا ارتفاع ديوار، سيستم اقدام به مغايرت گيري خودكار مي نمايد.

 نمايش فرم بازديد:

 نكته: اعالم تخلف ديوارگذاري صرفا برروي عرصه ملك اعالم ميگردد.

 

 

 

 : تفكيك يك ملك به دويا چند ملك بدون مجوزخالف تفكيك عرصه-2

 تفكيك عرصه مشخصات وقتي ملكي بدون مجوز تفكيك عرصه مي گردد كارشناس بازديد بايد درقسمت ملك درتب سايرنكته:
انجام شده است را انتخاب نمايد تا خالف توسط سيستم گرفته شود و در صورتيكه همزمان تفكيك اعيان نيز انجام گرفته باشد شماره 

  و يا هر تعدادي كه ساختمان بوجود آمده است تغيير يابد.2 و 1ساختمان ها در بازديد بايد به 
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: احداث درب بدون مجوزيا تغييرنوع وجهت درب بدون مجوز خالف احداث درب .1

 محل ورود اطالعات مشخصات درب در بازديد

 

 

 

 درصورتيكه ملكي موردمسير داشته باشد ومساحت پس :خالف تصرف مسير(عدم رعايت عقب نشيني)-4
ازبراصالحيبيشترازمساحت باقيمانده باشد مابه التفاوت آنرا تصرف مسيرمي گويند وخالف محسوب ميشود. 

  مساحت پس از بر اصالحي–تصرف در مسير= مساحت باقيمانده 
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72B :مساحت پس از بر اصالحي و مساحت باقيمانده حتما ورود شده باشد1نكته - 
در فرم اطالعات پرونده ملك (عرصه) تب آدرس ، فيلد مساحت باقيمانده ميبايستي ورود اطالعات گرديده باشد (مقدارآن صفر نباشد)

 
 مساحت پس از بر اصالحي بايستي بيشتر از مساحت باقيمانده باشدنكته :

 :خالفهايي كه روي ساختمان،آپارتمان وصنف انجام ميشود
و : اگر ملكي بدون مجوزساخته شده باشد يا اينكه ملك داراي پروانه فاقد كاربري تجاري باشد خالف احداث بدون مجوز-1
روضع موجود بناي تجاري احداثگرديده باشد اين تخلف احداث بدون مجوز اعالم مي گردد.در تخلفات احداث بدون مجوز د

بايستي  

بر اساس گزارش كارشناس ميزان پيشروي مجاز و موجود و مجاورين كنترل گردد و اعالم شود پيشروي بيش از حد مجاز مي 
 باشد يا خير و مزاحمت جهت مجاورين دارد يا نه

ضابطه طرح بازنگري مازاد حد و داراي زير بناي  ساختمان باشد  پالك مورد نظرداراي :در صورتيكهخالف مازاد تراكم .1
  طرح تفصيلي )17 (جدول شماره باشد شامل خالف مازاد تراكم ميگردد

-حداكثر 3-ضابطه محل 2مساحت عرصه، -1اطالعاتي كه بايستي جهت خالف مازاد تراكم مد نظر قرار داد  .2
- سرجمع زيربناي هرطبقه (كاربري هاي تجاري جزء خالف مازاد تراكم محاسبه نميشود ، 4سطح اشغال بر اساس ضابطه 

% مساحت عرصه كه در طبقه كنار مسكوني باشد لحاظ 6 متر و حياط خلوت زير 24صرفا مسكوني، راه پله ، نورگير زير 
 ميگردد)
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 :مثال

  متر ، 135مساحت عرصه ---  

 ----------R111ضابطه 

  متر81 ----%60حداكثر سطح اشغال 

 96.6طبقه همكف مسكوني  -----

 96.6طبقه اول مسكوني ------ 

15.6=81-96.6 

31.2=2×15.6 

 كه داراي بنايي دو طبقه مسكوني به متراژ د متر مربع باش200باشد و متراژ عرصه آن R111اگر ساختماني داراي ضابطه مثال ً 
متر مربع خالف 20 % مي باشد مورد نظر داراي 120 متر مربع باشيم با توجه به اينكه طبق طرح تفضيلي داراي تراكم 130هر طبقه 

 درصد كسر مي نمايد سپس زير بناي طبقه 120مازاد تراكم مي باشد . ( الزم به ذكر است ابتدا سيستم متراژ طبقه همكف را از تراكم 
 اول را محاسبه مي نمايد )

 كه مي تواند به صورت اضافه بنا در  به عنوان خالف اضافه بنا تلقي ميشود متراژ مازاد زير بناي داراي مجوز:الف اضافه بناخ
يك كاربري يا احداث يك طبقه اضافه يا ايجاد يك كاربري جديد به غير از تجاري كه داراي تخلف به شرح فوق مي باشد، 

 اتفاق بيافتد.
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/ض مورخ 1446/94مصوبات اصالحي به شماره  و 19/11/93  مورخ /ص5848/93به استناد مصوبه اصالحي به  شماره 
/ض مورخ 133/95 و شماره 15/11/94/ض مورخ 5834/94 و ابالغيه آن 04/11/96/ض مورخ 5550/94 و شماره 27/03/94
 شوراي اسالمي شهر شيراز و همچنين 11/03/95/ ص مورخ 1391/95 و شماره 07/09/95/ض مورخ 4838/95 و شماره 17/01/95

 قانون برنامه 174و بند ب ماده  اصالحي قانون شوراها 71ماده  16 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 50 ماده 1مستند به تبصره 
به شرح ذيل اقدام ميگردد : پنجم توسعه عوارض صدور پروانه ساختماني و هزينه خدمات ساختماني 

 خالف اضافه بناي صدور:

 مابه تفاوت زيربناي كل موجود و زير بناي كل مجاز (سرجمع  زيربناي كاربري ها و پيش آمدگيها  به جز فضاهاي غير مفيد) 

 متر، 24: فضاهاي خالي باالي رمپ ، فضاهاي خالي پشت ستون ، رمپ غير مسقف، نورگير باالي نكته:فضاهاي غير مفيد
 % مساحت عرصه6حياط خلوت باالي 

 خالف اضافه بناي هزينه خدمات:

بعد از محاسبه متراژمجاز و موجود صدور محاسبه هزينه خدمات را انجام ميدهيم . در محاسبه هزينه خدمات عالوه بر كسر 
فضاهاي غير مفيد از زير بناي كل بايستي طبقه به طبقه فضاهاي مشاع را استخراج كرد و نهايتا در صورتي كه چند سطح(طبقه) مشاع 

 داشته باشيم به مشاع بزرگتر نگه داشته ميشود(جمع ميشود) و سطح(طبقه) مشاع يا مشاعات كوچكتر از زيربناي كل كسر ميگردد.

 :2                                           مثال1مثال 

:                            موجود در سطح اشغال:  مجاز يك سطح اشغال

 100-پاركينگ ...................   1                       100-پاركينگ .................  1

 120-مسكوني ..................... 0                        90انباري ..................   -0

 120-مسكوني .................... 1                         30البي ....................   -0

       120-مسكوني ...................  2                      120-مسكوني ................   2       
12-سرپله .........................  3                      12-سرپله  ...................    3         

            372=100-472                                        472 

                                                100=372-472 

                                          هزينه خدمات

 

 اگرصرفا تنها يك طبقه مشاع داشته باشيم كال جز زير بنا ي كل محاسبه ميگردد.

نكته: سطح طبقه مشاع ممكن است كل طبقه مشاع باشد يا دركنار فضاي مفيد يا غير مفيدواقع گرديده باشد به عنوان يك سطح 
 مشاع در نظر ميگيريم
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 پاركينگ، انباري مسكوني، رمپ مسقف، فضاي تاسيسات، سرايداري، البي،تراس مسقف، داكت، راه فضاهاي مشاع شامل:
 % مساحت عرصه، راهرووغيره .....6اط خلوت زير  مترمربع، حي24پله و آسانسور،درزانقطاع، نورگير زير 

 تراس مسقف، داكت، در % مساحت عرصه6اط خلوت زير  مترمربع، حي24راه پله و آسانسور،درزانقطاع، نورگير زير توجه:

صورتي كه كل كاربري طبقه مشاع باشد به صورت مشاع محاسبه ميگرددليكن اگر درطبقه اي كه يك كاربري مفيد (مانند تجاري يا 
 0مسكوني يا انباري تجاري و غيره .....)واقع شده باشد به صورت مفيد محاسبه ميگردد 

 3مثال

                                                   در سطح مشاع ( با راه پله و نورگير )

 128-مسكوني ........ 1                                                          100-پاركينگ ........... 1

 150/10                                                                  راه پله و آسانسور ......... 20انباري .................. 

 12                                                            نورگير ............ 10راه پله و آسانسور ....... 

 140-مسكوني ............. 2                                                              12نورگير ...............  

                       150/10                                                                               راه پله و آسانسور ........... 142           

:                                                                                     نورگير ...........   12همكف 

 140-مسكوني ............ 3                                                            108مسكوني ........... 

 150/10                                                       راه پله و آسانسور ....... 10راه پله و آسانسور .......... 

 12                                                                     نورگير ........... 12نورگير .......... 

 20انباري ........... 

     150                                                                                       722=20-742 

 

راهرو: در طبقات مشاع (طبقات مشاع همكف و زير زمين ها) اگرهم فضاي مفيد و هم فضاي مشاع وجود داشته باشد بايستي ابتدا 
% سطح اشغال زيربناي طبقه باشد جزء زير 50فضاي مفيد را محاسبه گردددرصورتي كه فضاي مفيد محاسبه شده درطبقه مذكورباالي 

% سطح اشغال باشد جزء فضاي غير مفيد ميباشد. در طبقات باالتر (طبقه اول و دوم به 50بناي مفيد محاسبه ميگردد و اگر كمتر از 
 باال) اگر فضاي مفيد و مشاع داشته باشيم جزء فضاي مفيد لحاظ ميگردد

. :)تغيير كاربري (تخلف تبديل
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تخلف محسوب ميگردد، سيستم طبق كاربري مجوز با وضع موجود در هزينه خدمات عالوه بر خالف اضافه بنا، خالف تبديل هاي
اطالعات هر طبقه( هرطبقه مجزا ) موجود و مجاز فضاهاي تبديل شده را در فرم تحليل اعالم مينمايد. به عنوان مثال ممكن است در 

 طبقه اول فضاي مشاع به مفيديا مفيد به مشاع يا مفيد به مفيد و يا مشاع به مشاع تبديل شده باشد را اعالم مي نمايد

 

 

 

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

400 

 
 

به  در صورتيكه  مغاير با ضوابط شهرسازي و معماري نباشد خالف محسوب نمي گردد مفيد به مفيدومشاع به مشاع تبديل 
 تبديل شود بعنوان خالف تغييركاربري محسوب ميگردد مسكونياگرمشاعي به انباري يا عنوان مثال 

 

 به بعد باشد در قسمت محاسبه عوارض مشمول 94 در صورتي كه تاريخ وقوع از سال مشاع به مفيداگر تبديل فضاي نكته :

 باشد مشمول عوارض 94كه تاريخ وقوع قبل از سال مشاع به مفيدعوارض تبديل در هزينه خدمات نميگردد ولي اگرتبديل فضاي 
 تبديل در هزينه خدمات ميگردد.
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  تاريخ وقوع در فرم تحليل خالف، از ورود اطالعات تاريخ احداث كاربري در فرم كارشناس بازديد خوانده ميشود .نكته :

 
درصورتي كه تاريخ احداث كاربري توسط كارشناس بازديد ورود نگرديده باشد به صورت خودكار سيستم سرا در فرم تحليل خالف 

  اعالم و محاسبه مينمايد. 94ساختمان تاريخ وقوع را بر اساس سال 

 

در صورتي كه بناهاي احداثي مازاد بر پروانه بر اثر مغايرت نقشه تاييد شده با پروانه صادره باشد، چنانچه اين مغايرت مخالف 
اصول شهرسازي ، فني  و بهداشتي نباشد با اخذ عوارض به قيمت زمان صدورپروانه بدون ارجاع پرونده به كمسيون ماده صد ، عدم 

 خالف وپايانكار صادر مي گردد .

پروانه صادر شده است در صورتي كه و بوده قابل ذكر است كه در صورتيكه  كه بخشي از تخلف مربوط به اشتباه در مساحي اوليه 
در نقشه تاييد شده وجود داشته بايستي در فرم بازديد در تب نوع استفاده مابه تفاوت متراژ پروانه با نقشه مصوب رديف جداگانه ايجاد و 
درقسمت  وضعيت كاربري ، مغايرت نقشه با پروانه انتخاب شود سپس در فرم تحليل خالف رديف خالف مغايرت نقشه با پروانه،صرفا 

 جهت اخذ عوارض اعالم ميگردد ليكن  به كميسيون ماده صد ارسال نميشود
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 تفاوت عوارض به نرخ روز انجام  ميگردد.به  : در خصوص موارد اضافه تعدا د واحد با تعداد طبقات ، محاسبه ما1تبصره 

  : كليه مصوبات مغاير با اين مصوبه ، از تاريخ تصويب كان لم يكان  ميگردد .  2تبصره 

 

قابل ذكر است كه سايبان ها و آالچيق هاي احداثي در حياط  كه در قسمت باريكسازي مي باشد تخلف محسوب مي گرددمگر 
آنكه صرفا جهت پارك اتومبيل  و در قسمت ورودي درب اتومبيل رو  و داراي اسكلت سبك و غير سازه اي وداراي ارتفاعي در حد 

  متر باشد .2.5-2.2ارتفاع ديوار ملك 

در تخلفات اضافه بنا بايستي بر اساس گزارش كارشناس ميزان پيشروي مجاز و موجود و مجاورين كنترل گردد و اعالمشود 
 پيشروي بيش از حد مجاز مي باشد يا خير و مزاحمت جهت مجاورين دارد يا خير .

 در تبديل پيش آمدگي به زير بنا و زير بنا به پيش آمدگي نكته اي كه بايستي توجه شود اين است كه پيش آمدگي روبسته و نكته:
 روباز سمت حياط به زير بنا و بالعكس تبديل ميشود

بالكن هاي سمت معبر (روبسته يا روباز) به زيربنا و بالعكس تبديل نميشوند و صرفا روباز معبر به روبسته معبر  و بالعكس تبديل 
 ميگردد اگر روباز به روبسته تبديل گردد خالف است و مشمول عوارض ميگردد.

 بهزيربنا حياط (تراس مسقف)تبديل بالكن روبسته داخلي و حياط خلوت به زيربنا خالف محسوب نميشود ولي تبديل بالكن روباز
خالف محسوب مي گردد.در اين شرايط در حالت اوليه بايستي عدم ارسال به كميسيون اعالم گردد 

در صورتيكه طول پيشروي مجاز رعايت نگرديده و مالك اقدام به پيشروي غير مجاز در بالكن ها يا ساختمان نموده اضافات به 
كمسيون ماده صد ارجاع ميگردد  

 در زيربنا محاسبه ميگردد ولي جزء سطح اشغال لحاظ نميشود و صرفا شامل عوارض صدور ميشودانباري زير پله :

كه در مساحي جديد اعالم ميگردد ليكن در پروانه هاي قديمي جزء زير بنا محاسبه پاركينگ ( فضاي خالي زير بالكن) :
نگرديده ، در فرم بازديد توسط كارشناس تب كاربري ها ، قسمت كاربري فرعي اين ايتم ورودو در نهايت در فرم تحليل نمايش داده 

 ميشود و اين متراژ به عنوان تخلف محسوب نميگردد و مشمول  پرداخت عوارض نميشود.

  

 :  تعدا د واحد هاي ساختمان بدون مجوز افزايش يافته است . خالف تفكيك اعيان و اضافه واحد .1

نحوه كنترل : تفاوت تعداد واحد ها در تشكيل پرونده و بازديد كه سيستم تعداد واحد ها را اعالم و در توضيحات كوچكترين مساحت 
 تفكيكي  را اعالم مي نمايد .در اين قسمت بايستي به شماره واحد ها دقت نمود.

 

 : حذف و كسري پاركينگ .2
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: در صورتيكه به دليل كاهش عرض دهانه يا احداث بنا در پاركينگ يا تغيير و تبديل پاركينگ به كاربري ديگر پاركينگ  پاركينگحذف
 تاييد شده در زمان مجوز قابليت تامين شدن را نداشته باشد خالف مورد نظر حذف پاركينگ اعالم مي گردد .

 : در صورتيكه بدليل افزايش تعداد واحد يا تغيير متراژ در كاربري هاي مسكوني، تجاري، اداري و ... و يا تغيير كاربري كسري پاركينگ
 پاركينگ مورد نياز از پار كينگ هاي تامين شده بيشتر باشد ساختمان داراي خالف كسري پاركينگ ميگردد.

: خالف حذف پاركينگنحوه كنترل

 پرونده با تب پاركينگ و تعداد در جدول كاربريهاي بازديد اطالعاتتعداد واحد پاركينگ در تب پاركينگ و جدول كاربريهاي  •
 مغايرت داشته باشد .

تعداد يا مساحت  واحدهاي مسكوني يا تجاري يا اداري و ... افزايش پيدا كرده است در اين حالت الزاماً  داراي تخلف كسري  •
نمي باشيم بلكه بايستي تعداد مورد نياز و تامين شده و نحوه ورود اطالعات در تب هاي مربوطه در تشكيل و بازديد كنترل 

 گردد در صورت مغايرت اعالم كسري مي گردد .

مترمربع فضاي باز حياط در صورت تاييد توسط 15درصورتيكه سطح اشغال موجودكمترازسطح اشغال مجاز باشد  به متراژهر
كارشناس ( تامين شرايط پارك خودرو را داشته باشد . به عنوان مثال : ملك مورد نظر از سطح معبر باال تر يا پايين تر است و خودرو 

 امكان تردد در پالك مذكور را ندارد  ) وورود اطالعات در جدول پاركينگ ،يك پاركينگ قابل پذيرش مي باشد .

 مثال:

s=200   :ضابطه  m2%:واحد پاركينگ روباز تامين كرده و 2                                         120=60    سطح اشغال مجاز
 قابل پذيرش مي باشد.

 120-90=30  90=45سطح اشغال موجود%

تعيين خالف اعالم مي گردد  تحليل خالف كسري يا حذف پاركينگ به صورت واحد در جدول 

نكته :در صورتي كه خالف كسري يا حذف پاركينگ به كميسيون ماده صد ارسال گردد و مشمول جريمه شود در محاسبات 
 عوارض درآمدي از پرداخت عوارض معاف و صرفا مبلغ جريمه كميسيون وصول ميگردد 

در صورتي كه خالف كسري يا حذف پاركينگ در كميسيون ماده صد تعيين تكليف نگردد و راي ساير يا تصميم گيري را به 
 شهرداري موكول نمايد كليه عوارض مطابق مصوبه شورا اخذ ميگردد. (عكس اعالم تخلف پاركينگ در فرم تحليل)

 

 جدول كاربري ها و يا جدول پيش آمدگيها در فرم اطالعات  درزيربنا: در صورتيكه نوع سقف و ارتفاع تعويض پوشش .3
   .(عكس)بازديد مغايرت داشته باشد تعويض پوشش محسوب مي گردد فرم كارشناس وپرونده 

 جدول كاربري ها و يا جدول  درزيربنا: در صورتيكه نوع سقف و ارتفاع تعويض پوششنحوه محاسبه عوارض  .4
در تعويض پوشش جهت محاسبه عوارض بازديد مغايرت داشته باشد  فرم كارشناس وپيش آمدگيها در فرم اطالعات پرونده 

 رديف عوارض صدور محاسبه ميگردد . (در فصل درامد كپي گردد)
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: در راستاي مغايرت گيري محل ساخت و ساز بنا (عدم ساخت و ساز مناسب به صورت درب از حياطيا محل جرم گذاري .5
درب از ساختمان ) دراطالعات مجازساختمان(تشكيل پرونده)درتب مشخصات ساختمان بايد محل جرم گذاري مشخصشود 

وكارشناس بازديد نيز محل جرم گذاري را مشخص نمايد درصورت وجود  مغايرت،خالف محل جرم گذاري توسطسيستم 
 گرفته ميشود.

كارشناس بازديد محل جرم گذاري را جنوب فرم  محل جرم گذاري شمال باشد ولي پروندهاطالعات فرم  در صورتيكه درمثال:
 (عكس) نمايد اين مغايرت توسط سيستم اعالم مي گردد . گزارش

  : در صورت تغيير ارتفاع كل ساختمان و يا ارتفاع جانپناه يا ارتفاع يك جزء از كاربريهاي خالف افزايش ارتفاع .6

ساختمان سيستم اقدام به اعالم تخلف تغيير ارتفاع مي نمايد كه در مناطقي كه داراي حرائم ميراث فرهنگي يا طرح هاي بدنه خاص 
 اين امر از اهميت بيشتري برخوردار است .باشد 

: بالكنهاي سمت معبراعم ازروباز وروبسته باتوجه به عرض گذر به شرح زيرمي باشد افزايش عمق بالكن سمت معبر .7
 درصورت افزايش عمق بالكن،خالف عمق بالكن گزارش مي شود.

 حداكثر پيشروي عمق بالكن عرض گذر

 ممنوع متري6

 سانتيمتربعنوان آبچك40 متري8

 سانتيمتر60 متري10

 سانتيمتر80 متري12

 سانتيمتر100  متري20-14

 سانتيمتر120 متروبيشتر20

 

18.1.1 73B: ساير تخلفات 
اين تخلفات بر اساس تخلفات فني ساختمان مي باشد كه در ساير امكانات توسط كارشناس ورود مي گردد و شامل موارد زير 

 مي باشد :

 . درب اتومبيل رو به سمت بيرون باز مي گردد 

 . ساختمان غير شاقولي مي باشد 

 . درز انقطاع رعايت نگرديده است 
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 . داراي پله در معبر مي باشد 

 . داراي رامپ در معبر مي باشد 

 . ايست رامپ رعايت نگرديده است 

 . داراي مزاحمت جهت مجاورين مي باشد 

 . كد ارتفاعي صبحانه خوري رعايت نگرديده است 

 . داراي مشرفيت مي باشد 

 . دسترسي به حياط رعايت نگرديده است 

  رعايت پخ بالكن 

  ارتفاع بالكن معبر 

  عدم رعايت اصول ايمني 

 عدم رعايت اصول بهداشتي 

  تفكيك عرصه  

شهرساز مي بايستي پس از مرحله كارشناسي كليه موارد را كنترل نمايد و با سوابق پرونده و ضوابط منطبق نمايد و مغايرت 
 ان گرفته شود 

 چك ليست مواردي كه مي بايستي در مغايرت گيري بررسي و كنترل گردد به شرح ذيل است :
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در راستاي خودكارسازي محاسبه عوارض ماتفاوت تجاري خطي و غير خطي، جهت نكته : 
محاسبه اين  عوارض و ايجاد رديف در بخش تحليل پروانه و تحليل تعيين خالف شرايط زير در سيستم 

 اعمال گرديده است: 
سيستم به صورت پيش فرض در صورتيكه در فيلد وضعيت كاربري در فرم اطالعات كاربري آيتم  -1

  ورود نگرديده باشد نوع تجاري را خطي و يا محله اي تشخيص مي دهد ."غير خطي "
در صورتيكه تجاري به صورت غير خطي باشد بايستي در فيلد وضعيت كاربري در فرم كاربريها  -2

 انتخاب گردد و در فرم تحليل تعيين خالف و تحليل پروانه در صورت وجود " غير خطي"آيتم 
  .مغايرت بين تجاري خطي و غير خطي رديف مربوطه ايجاد گردد
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43Bرد م موا د سال ع ر ه ا ن ب سيو ده كمي 1 ما 0 0 
 ساختمانهايي كه داراي سقف تيرچوب و اسكلت خشتي مي باشند . •

  ) كه قدمت آن ها محرز شده باشد .66 (قبل از سال 65/12/29ساختمانهاي مسكوني احداثي قبل ااز  •

 در ساختمانهاي ساخته شده در صورتيكه تخلف در اثر مغايرت 1384/6/6/ ش الف د  مورخ 11621به استناد مصوبه شماره  •
نقشه و پروانه باشد چنانچه اين مغايرت مخالف اصول شهر سازي و فني و بهداشتي نباشد با اخذ عوارض به قيمت روز بدون 

  گواهي صادر مي گردد .100ارجاع پرونده به كميسيون ماده 

  ندارد.100 صادر شده باشد نياز به ارسال به كميسيون ماده 64بالكنهاي روباز داخلي كه پروانه ساختماني آنها قبل از سال  •

  د سانتي متركه به صورت آبچك منظر ميگردد نبايستي به كميسيون ارسال گرد80بالكنهاي روباز داخلي و خارجي كمتر از  •

 كميسون ماده صد:

 جهت ارسال درخواست به زيرسيستم كميسيون بايستي اقدامات زير انجام گيرد :

 و دفتر تسهيلگري ) بر روي درخواست در كارتابل  دو بار 33ابتدا جهت بررسي تخلفات درخواست  ، در مرحله شهرسازي(دفتر ماده 
   را انتخاب مينماييم :" تحليل تعيين خالف ساختمان"كليك مي كنيم تا فرم هاي مربوطه باز شود . از ليست فرم ها  ، فرم  

 
  يك رديف  به نام كاربر مربوطه با تاريخ و ساعت تحليل ايجاد ميگردد كه با دوبار كليك بر روي اين " تحليل جديد"با انتخاب دكمه

 رديف ، فرم زير باز ميشود :
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  تخلفات سيستمي محاسبه ميگردد ."محاسبه و ذخيره  "با انتخاب دكمه 

 

 

 در قسمت كاربري هاي ساختمان خوانده ميشود ، در صورتي كه كارشناس بازديد " تاريخ احداث كاربري "تاريخ وقوع تخلف از فيلد
 تكميل كند در فرم تحليل تعيين خالف ساختمان بر 13/--01/01تنها براي يكي از  رديف هاي كاربري ،  اين فيلد را به صورت 

 اساس آن محاسبه ميگردد
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محاسبه و "  انتخاب ميشود  كه در اين فرم با انتخاب دكمه " جريمه/اليحه كميسيون"بعد از تكميل اين فرم ، از ليست فرم ها ، فرم 
   در ازاي هر رديف ِ فرم  تحليل تعيين خالف ساختمان يك رديف ايجاد ميگردد ."ذخيره

  فراخواني شده و سپس قيمت مربوط  به سال وارد شده به "تحليل تعيين خالف ساختمان"تاريخ وقوع در اينجا از تاريخ وقوع فرم 
 صورت سيستمي لحاظ ميگردد.

 

 

 تنها فيلدي كه شهرساز اجازه ويرايش آن را دارد ، تقاضاي شهرداري ميباشد ،

 " عدم ارسال به كميسيون"در صورتي كه  رديف تخلفي را نخواهيم به كميسيون ارسال كنيم ، تقاضاي شهرداري را به صورت نكته :
 انتخاب ميكنيم .

 

 نكته : 

در صورتي که درخواستي در زير سيستم کميسيون ،داراي راي سيستمي باشد پس از ايجاد رديف جديد و يا محاسبه مجدد 
 رديف قبلي ، ستون (وضعيت تخلف ) با نوع راي صادر شده در زير سيتم کميسيون تکميل مي گردد

ضمن اينکه جهت رديف هايي که در فرم تعيين خالف ، وضعيت تخلف داشته باشند در فرم جريمه و اليحه پس از محاسبه و 
ذخيره در ستون (نظر شهرداري) با عنوان (عدم ارسال به کميسيون )تکميل مي گردد به اين معنا که اين رديف ها به رير 

 سيستم کميسيون ارسال نمي گردند

لذا در صورت نياز کميسيون به رديف هايي که قبال يکبار براي آنها راي صادر شده است،بايد ستون (نظر شهرداري ) در 
 فرم جريمه و اليحه با عنوان (صدور راي شايسته) ويرايش گردد

 عكس

  كادر توضيحات  نيز جهت توضيحات تكميلي شهرساز براي كاربر كميسيون در دسترس ميباشد :
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o 
  (عكس)دكمه ثبت دبيرخانه را زده تا ثبت دبيرخانه شود

   انتخاب ميشود :" پيش نويس كميسيون"در مرحله آخر از ليست فرم ها ، فرم 

 
 

 با انتخاب دكمه جديد ، فرم باز شده را به صورت زير تكميل مي نماييم:
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نوع درخواست الزاما بايستي به صورت بدوي يا تجديد نظر تكميل گردد زيرا اين فيلد تعيين كننده ارسال به كميسيون بدوي و يا 

 تجديد نظر مي باشد.

نكته: در صورتي كه درخواست داراي راي سيستمي باشد و متقاضي يا شهرداري به راي صادره اعتراض داشته باشد درخواست به 
 كميسيون تجديد نظر ارسال ميگردد.
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 پس از انجام مراحل باال درخواست را جهت تاييد مدير به گيشه شهرسازي ارسال ميكنيم 

  شهرساز پس از بررسي كليه درخواست و اطمينان از تخلف اعالم شده جهت تاييد مدير به كارتابل تاييد مديران ارجاع داده ميشود نكته:

 
 

 

 مدير پس از بررسي درخواست نسبت به تاييد مدير اقدام و درخواست به كميسيون ماده صد ارسال ميگردد
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 نكته :

 ، درخواست تخلفات و شكايات در مرحله شهرسازي(توسعه /اليحه) 100 در خصوص تاييد مديران كميسيون ماده
  قرار دارد .100امكان ارجاع به تاييد مديران منطقه و دبير كميسيون ماده
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 زيرسيستم كميسيون ماده صد :

 نمودار اقدامات شهرداري و مراحل رسيدگي به پرونده هاي تخلفات ساختماني در كميسيون ماده صد 

 الف) اقدامات شهرداري:

 

 

 

 

 

 ب) مراحل رسيدگي به پرونده هاي تخلف ساختماني در كميسيون ماده صد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتي كه مالك /ذينفع به راي تجديد نظر اعتراض داشته باشد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ  امكان 
 اعتراض از طريق ديوان عدالت اداري مي باشد

 بايد در قسمت توضيحات درخواست نوع نماي سيمان نوشته شود .

 

 

 نتيجه جستجو

روي -1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مرحله اول

 مرحله سوم

 مرحله دوم

 مرحله چهارم

 )1دريافت مدارك و دفاعيه از مالك / ذينفع و تشكيل پرونده (طبق فرم شماره 

 ابالغ تخلف به مالك / ذينفع

 ارسال گزارش و مدارك و پرونده تخلف توسط شهرداري به كميسيون 

 تشخيص تخلف:

 

 

              
            

                 
            

 

 

 

 

 

 

 
 

 )2طرح پرونده در كميسيون و صدور راي(طبق فرم شماره 

ابالغ راي و تصميم كميسيون به مالك /ذي نفع و  مرحله پنجم
 

اعتراض به راي در مهلت مقرر 
 ابالغ به واحد مربوطه شهرداري جهت اجراي راي روز)10(

 ارسال پرونده به كميسيون ديگر هم عرض (تجديد نظر)

 عدم اعتراض به راي در مهلت مقرر ،راي قطعي و قابل اجرا

 طرح پرونده در كميسيون هم عرض و صدور راي 
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 : 100 ادهسيون ميطرح دعوا در كم

در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذكر نشده مگر در مورد جلوگيري از عميالت 

سيون مذكور يساختماني كه در اين صورت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در كم

  مطرح كند

 100كميسيون ماده  پس از اعالم موارد تخلف و اخذ اليحه دفاعيه شخص پرونده براي رسيدگي در •

  صورت مي گيرد.و يا با حضور ذينفعبدون حضور ذينفع شهرداري

با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده « اعتبار اكثريت آراء بصورت نصف بعالوه يك در  •

 عضو خود رسمي پس از آنكه جلسه رسمي گرديد پرونده مطروحه بررسي 3سيونها » با حضور ياكثر كم

و توضيحات شفاهي از نماينده شهرداري اخذ و اليحه دفاعيه ذي نفع در صورت وصول قرائت مي گردد 

و در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود نداشته باشد معموال در همان جلسه نسبت به صدور راي و 

 اده م1 بصرهامضاي آن بوسيله اعضاي اقدام مي شود در اينجا بايد متعرف اين نكته گرديم كه طبق ت

روز توضيحات خود را كتبا  10ل پرونده به ذي نفع اعالم مي نمايد ظرف وسيون پس از وصي كم100

ارسال دارد ولي طبق رويه موجود در شهرداريها ، پس از وصول پرونده در شهرداري و قبل از طرح دعوا 

 روز توضيحات خود را 10 دبيرخانه شهرداري به ذي نفع اعالم مي كند كه ظرف 100 ادهسيون ميدر كم

 . كتبا اعالم نمايد

https://www.yasa.co/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-100-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.yasa.co/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-100-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.yasa.co/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-100-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
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سيون بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد يچنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگي ممكن نباشد كم

 . اعالم كند

 وظايف كلي دبيرخانه ماده صد 

  دريافت فرمهاي اليحه و جريمه به همراه پرونده امالك داراي تخلف از ضوابط شهرسازي ازشهرداري

مناطق و تشكيل پرونده ماده صد 

  ثبت و پيگيري لوايح و نامه هاي دفاعيه وارده و احكام صادره

  بررسي چگونگي محاسبه جرائم و متراژ تخلفاتي بر اساس ضوابط شهرسازي و تعيين صالحيتپرونده

براي ورود به كميسيون از نظر حقوقي 

  برنامه ريزي برگزاري جلسات كميسيون ماده صد

  از كميسيون جهت رعايت اصول شهرسازي و قوانين حقوقي مشروعيت راي و از صادرهبررسي آراء 

جهت وحدت رويه و مشكالت شكلي 

  ارسال آراء صادره از كميسيونها به مناطق شهرداري

 .بايگاني رونوشت آراءو لوايح پرونده هايي كه احكام آنها صادر گرديده است 

 اعضاي كميسيونبتركي  

  ماده صد قانون شهرداري ها عبارتند از :  1اعضاي كميسيون بر طبق تبصره 

   . الف- يكي از قضات دادگستري

  . ب- نمايندة وزارت كشور

  . ج- نمايندة شوراي اسالمي شهر
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  . د- نمايندة شهرداري

   ( .نماينده شهرداري صرفاً براي اداي توضيح حاضر مي شود و حق رأي ندارد )

درخواست پس از ورود به زير سيستم كميسيون ماده صد، ابتدا دبير كميسيون ماده صد، جهت اعالم تخلف و ثبت دفاعيات مالك يا 
 متقاضي را به كميسيون دعوت مينمايد .

 
 پس از بررسي درخواست و دفاعيات مالك يا متقاضي مراحل به شرح زير درزير سيستم كميسيون انجام ميگردد:
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ابتدا درخواست در مرحله كارشناسي قرار دارد . در اين مرحله بايستي فرم كارشناسي تكميل گردد ، فرم كارشناسي شامل چندين 
سربرگ اطالعاتي ميباشد كه تنها يك قسمت آن توسط كاربردبيرخانه كميسيون تكميل ميگردد و بقيه اطالعات اين فرم از سيستم 

 سرا فراخواني شده است و تنها خواندني ميباشند .

  به صورت زير تكميل شود :" نظر كارشناس "جهت تكميل فرم كارشناسي بايستي اطالعات سربرگ

 
: جهت برگشت زدن درخواست از زيرسيستم كميسيون به سيستم سرا (شهرسازي ) اين گزينه بايستي درخواست عودت داده ميشود

 " اينكار تنها در مرحله كارشناسي قابل اجرا است ."انتخاب شود ، بايد توجه داشت كه 

 

 

 پس از انتخاب اين گزينه ، در فرم كارشناسي فيلدهاي زير فعال ميشود :
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 .كد عودت : علت برگشت زدن پرونده به سيستم سرا ( شهرسازي )  بايستي از منو انتخاب شود 

  . توضيحات عودت : توضيحات تكميلي جهت برگشت زدن پرونده بايستي در اين كادر نوشته شود 

پس از تكميل اين دو فيلد ، فرم كارشناسي را ذخيره و دكمه ارسال را انتخاب  مينماييم . پس از تائيد ارسال ، با پيغام زير مواجه 
 ميشويم:

 
 : جهت ارسال درخواست از مرحله كارشناسي به مرحله كميسيون اين گزينه را انتخاب مينماييم.پرونده قابل طرح در كميسيون مي باشد
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 .تاريخ كميسيون : تاريخ برگزاري جلسه كميسيون را از طريق تقويم ، انتخاب مينماييم 

  را منو انتخاب مينماييم." بدوي ، تجديد نظر و ... "نوع كميسيون : نوع كميسيون  

 . نوع چاپ راي : فرمت چاپ راي را متناظر با نوع كميسيون انتخاب شده ، از منو انتخاب مينماييم 

 باشد و راي بدوي نيز از طريق زير سيستم كميسيون ماده صد صادر " تجديدنظر"كميسيون قبلي : درصورتي كه نوع كميسيون 
 شده باشد ، كميسيون قبلي را از منو انتخاب مينماييم در غير اين صورت نياز به انتخاب اين گزينه نميباشد.

  . كميسيون جاري : كميسيون متناظر با منطقه مورد نظر و يا يكي از شعب تجديدنظر را از منو انتخاب مينماييم 

 "از سيستم سرا فراخواني شده است ."توضيحات " و "نظر كاربر منطقه  

پس از تكميل اطالعات ذكر شده ، فرم كارشناسي را ذخيره و دكمه ارسال را انتخاب ميكنيم  . درهنگام تائيد ارسال درصورت نياز 
 ميتوان توضيحاتي نوشت كه اين توضيحات در تاريخچه گردش كار  ثبت ميگردند ، 

 

جهت جلوگيري از تكرار،  ميتوان توضيحاتي را كه به صورت مداوم استفاده ميشوند،  به صورت پيش فرض ذخيره كرد ، براي اينكار از   

 استفاده كرده و در كادر باز شده ، دكمه جديد را انتخاب ميكنيم . براي توضيحات مد نظر ، عنوان مناسبي بيان كرده  و متن 
 توضيحات را در كادر مربوطه مينويسيم و ذخيره مينماييم. 

  بهره ميبريم . با اينكار متن توضيحات  مربوط به عنوان " انتخاب "پس از انتخاب عنوان توضيحات مورد نظراز منو عنوان ، از دكمه 
 انتخاب شده  ، در كادر توضيحات مينشيند .
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پس از ثبت توضيحات در كادر ارسال و  تائيد نهايي ، درخواست در كارتابل به مرحله كميسيون انتخاب شده در فيلد كميسيون جاري 
 منتقل ميشود .

در ادامه  و در مرحله كميسيون بايستي فرم صدور راي تكميل شود . اين فرم نيز همانند فرم كارشناسي داراي چندين سربرگ 
 قابل ويرايش توسط كاربر كميسيون ميباشد و بقيه اطالعات اين فرم از سيستم سرا " صدور راي"اطالعاتي است كه تنها سربرگ

 فراخواني شده است و تنها خواندني ميباشند .
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نكته: قابل ذكر است در زمان مطرح شدن پرونده در كميسيون ماده صد ابتدا صدور راي در فرم ذيل صادر ميگردد سپس در زير 

 سيستم كميسيون ماده صد ورود اطالعات ميگردد.
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 جهت صدور راي سيستمي موارد به شرح ذيل اقدام ميگردد:
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مقدار "صدور راي هم به صورت تكي و هم گروهي امكان پذير مي باشد . در صدور راي گروهي بايستي دقت شود كه محتويات فيلد 
 همخواني داشته باشند . به عنوان مثال اگر تخلفات اضافه بنا وحذف پاركينگ را داشته باشيم و نوع راي براي هر دو مورد "تخلف 

جريمه باشد  و ضريب محاسبه نيز يكسان باشد ، نميتوانيم  براي اين دو تخلف  به صورت گروهي  راي صادر نماييم زيرا مقدار تخلف 
اضافه بنا به صورت متراژ و مقدار تخلف حذف پاركينگ به صورت واحد ميباشد كه هماهنگي ندارند و  مقدار تخلف در راي صادر شده 

 گروهي  ، نامفهوم است .

جهت صدور راي ابتدا از جدول تخلفات ، موارد موردنظر را تيك ميزنيم . سپس در قسمت پايين فيلدهاي  نوع راي وكد راي را انتخاب 

  كليك ميكنيم .مينماييم و  بر روي دكمه 

 شماره راي به صورت اتوماتيك و از تركيب شماره منطقه/ سال صدور راي / شماره دبيرخانه كارتابل كميسيون ايجاد ميشود.نكته : 

  فعال ميشود و كاربر كميسيون بايستي ضريب موردنظر جهت Kدرصورتي كه نوع راي جريمه انتخاب شود ، در جدول تخلفات  ضريب 
 مقدار "محاسبه را در فيلد مربوطه وارد كند و دكمه اعمال  و سپس دكمه محاسبه را انتخاب كند تا مبلغ جريمه  محاسبه شده در فيلد 

   اعمال شود . قابل ذكر است كه اين ضريب تنها براي رديف هاي تخلفاتي كه در جدول تيك خورده باشند اعمال ميشود ."راي 
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به درخواست پس از ارسال سال وقوع تخلف توسط كارشناس بازديد غير قابل اظهار نظر باشد در صورتيكه نكته :   
و اعالم نظر اعضا كميسيون ماده صد از كارشناس رسمي دادگستري استعالم ميگردد ، سپس پاسخ آن به  100كميسيون ماده 

را ورود نظر كارشناس رسمي داد گستري سال وقوع تخلف اعالم بر اساس كميسيون ارجاع داده ميشود. دبير كميسيون ماده صد 
 . و نسبت به صدور راي اقدام مينمايدگرددميارسال  100ماده و مجدداً جهت صدور راي به كميسيون اطالعات مينمايد 
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درصورتي كه نماينده يا نمايندگان  نظر خاصي بر روي راي صادر شده داشته باشند ، پس از انتخاب دكمه ويرايش ،  از منو توضيحات 
نماينده ، نام نماينده مورد نظر را انتخاب كرده و در كادر مقابل آن ، نظر نماينده را مي نويسيم و فرم را ذخيره مينماييم ، بدين صورت 

 نظر نماينده  در قسمت امضا راي و در زير نام نماينده مورد نظر ، اعمال ميشود .

 
   ميتوان متن و توضيحاتي را  به صورت پيش فرض ذخيره  و از آنها در پرونده هاي مختلف استفاده نمود، " متن راي "درقسمت 

 

 و نوشتن عنوان و متن راي ، " جديد "كليلك ميكنيم و بعد از انتخاب دكمه جهت نوشتن متن راي هاي پيش فرض ، بر روي 
دكمه ذخيره  را انتخاب مينماييم. آراي ذخيره شده قابليت ويرايش دارد كه براي اينكار پس از انتخاب عنوان مورد نظر از منو عنوان ، از 

 دكمه ويرايش استفاده كرده و متن متناظر با عنوان را ويرايش و ذخيره ميكنيم.

 "  دكمه " عنوان" كليلك كرده و پس از انتخاب عنوان  راي مورد نظر از منو جهت استفاده از راي هاي پيش فرض ، بر روي 
  مينشيند ." متن راي " را كليلك ميكنيم، بدين صورت متن راي متناظر با عنوان انتخاب شده در كادر "انتخاب
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 استفاده ميكنيم تا فرم زير براي هر رديف راي صادر شده ميتوان عالوه بر متن راي ، توضيحاتي نيز نوشت كه براي اينكار از 
 نمايش داده شود :

 
 طريقه نوشتن توضيحات پيش فرض مانند راي هاي پيش فرض مي باشد، 
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 در اين است كه اگر پس از انتخاب عنوان توضيحات مورد نظر از منو عنوان ، دكمه " جايگزين " و " انتخاب "تفاوت دكمه توجه : 
انتخاب را استفاده كنيم ، توضيحات به انتهاي متن راي اضافه ميشود اما اگر از دكمه جايگزين استفاده كنيم ، توضيحات مورد نظر به 

 طور كامل جايگزين متن راي ميشود .

  نوشته شده است كه مربوط به توضيحات كلي پرونده ميباشد." توضيحات  "در گزارش راي كميسيون,  بعد از جدول آرا ، عبارت 

   كليك ميكنيم تا كادر زير باز شود :جهت نوشت توضيحات در اين قسمت بر روي زبانه   

 

  و نمايش فرم زير ، ميتوان توضيحات مورد نظر را تيك زده و انتخاب نماييم تا در قسمت توضيحات اعمال شود .حال با انتخاب 
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  توضيحات پيش فرض را ايجاد نمود .درصورتي كه توضيحات مدنظر در ليست توضيحات وجود نداشت ميتوان از طريق 

 "درصورتي كه پرونده  مطرح شده در كميسيون تجديد نظر باشد و نوع كميسيون و  نوع چاپ راي در فرم كارشناسي به صورت نكته : 
 انتخاب شده باشد ، به هنگام صدور  نيز نوع چاپ راي به صورت تجديد نظر درنظر گرفته مي شود و اين قابيلت وجود "تجديد نظر 

 دارد كه راي بدوي را مجددا تائيد نماييم.
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  كليلك كنيم تا فرم زير باز شود :جهت تائيد راي بدوي كافي است بر روي 
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در اينجا اين امكان وجود دارد كه تمامي يا برخي از آراي صادر شده در راي بدوي را  تيك زده ، تائيد و مورد استفاده مجدد قرار دهيم . 

 پس از تائيد با پيغام زير مواجه ميشويم :

 

 

 

 

 

 

 

   استفاده كرد تا متن همچنين ميتوان از دكمه 
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  در قسمت راي "نقضوي بدوي لهراينوسيبد, وارداستي دنظرخواهيدنظرخواه،تجديحهتجديوالي ندهشهرداريتبهاظهاراتنمايباعنا "
 نوشته شود :

 
جهت ويرايش راي صادر شده ، پس از انتخاب دكمه ويرايش ،رديف راي مورد نظر را انتخاب كرده و پس از كليك ويرايش راي : 

  ، اطالعات مربوط به رديف انتخاب شده ، در كادر باالي صفحه فعال ميشود.كردن بر روي  
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 از تغييرات راي ، انصراف ميدهيم  اصالحات را تائيد ميكنيم يا از طريق پس از ويرايش كردن راي صادر شده از طريق 
. 

به هنگام ويرايش راي ، از جدول تخلفات در كادر باالي صفحه ،  بايستي تخلفاتي را تيك بزنيد كه مشمول راي صادره شده نكته: 
 بوده اند ( همانند شكل قبل )  ، در غير اينصورت با پيغام زير مواجه ميشويد:

 

 استفاده ميكنيم. و جهت چاپ نهايي ،  از دكمه براي چاپ پيش نويس راي ، از دكمه  

  درج ميشود ." كميسيون ماده صد "با انتخاب دكمه چاپ راي ، يك نسخه از راي صادر شده در آرشيو و در دسته 
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پس از چاپ راي و درج در آرشيو ، از طريق كارتابل پرونده را ارسال و پس از تائيد كردن ، درخواست از زيرسيستم كميسيون ماده صد 

 به سيستم سرا ارسال ميشود .

 

 

 آن در آرشيو الكترونيكيدر فايل كميسيون ماده صد راي صادره به مالك ابالغ ميگرددآيمج پس از صدور راي و ساخت 

 سپس درخواست به كارتابل اقدام راي ارسال ميگردد(عكس)

 روز فرصت اعتراض به راي صادره را دارد.در صورت عدم اعتراض به راي 10پس از ابالغ راي، شهرداري يا متقاضي ظرف مدت 
 مراحل به شرح زير انجام ميگردد:

-در صورتي كه درخواست داراي راي صادره تخريب يا تخريب وجريمه يا بازگشت به حالت اوليه باشد درخواست در كارتابل اقدام 1
 راي به كارتابل تخلفات جهت اجراي راي ارسال ميگردد .

 -متقاضي موظف است مطابق راي صادره اقدام و به واحد تخلفات جهت ثبت گزارش اجراي راي اطالع رساني نمايد.2

-چنانچه درخواست داراي راي جريمه باشد (در صورتي كه نسبت به رفع تخلف مطابق گزارش تخلفات اقدام نموده ) درخواست به 3
  و دفتر تسهيلگري جهت اعالم و وصول عوارضارسالميگردد .33كارتابل شهرسازي و سپس به كارتابل دفاتر ماده 
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ها شهرداري قانون صد ماده هاي تبصره  تعريف  
 

 ساختمان شروع و اراضى تفكيك يا عمرانى اقدام هر از قبل بايد آن حريم يا شهر محدوده در واقع امالك و اراضى مالكين كليه
 وسيله به پروانه مفاد مخالف يا پروانه بدون ساختمان هاى ساختمانى عمليات از مى تواند شهردارى . نمايند اخذ پروانه اشهردارى
نمايد. جلوگيرى ، باشد واقع محصور غير يا محصور زمين در ساختمان كه آن از اعم خود مأمورين  

 
  معابر توسعه در واقع تعميرامالك هرگونه است. الزامى ازشهردارى پروانه اخذ عمرانى هراقدام از قبل ، شهردارى صد ماده براساس

باشند مي ذيل بندهاي شامل صد ماده گانه يازده هاي تبصره پذيرد. انجام بايد شهردارى مجوز و هماهنگى با تملكى طرح هاى و  
 

: يك تبصره   
 

 پروانه در مندرج مشخصات خالف بناهاى و تأسيسات قلع ، بهداشتى يا فنى يا شهرسازى اصول لحاظ از كه فوق شده  ذكر موارد در
 در موضوع شهردارى تقاضاى به باشد، شده احداث به شروع يا احداث ساختمان شهردارى پروانه بدون يا باشد، داشته ضرورت

: از مركب ىيكميسيون ها  
 ( شهر انجمن اعضاى از يكى و دادگسترى وزير انتخاب با دادگسترى قضات از يكى و كشور وزير انتخاب با كشور وزارت نماينده 

مى شود. مطرح انجمن انتخاب با ) شهر اسالمي شوراى  
 مدت انقضاء از پس ، دارد ارسال كتباً را خود توضيحات روز ده ظرف كه مى نمايد اعالم ذينفع به پرونده وصول از پس كميسيون

 مدت ظرف مى كند شركت توضيح اداى براى رأى حق بدون كه شهردارى نماينده حضور با را موضوع است مكلف كميسيون مذكور،
 مفاد مخالف يا پروانه بدون ساختمانى عمليات ادامه از شهردارى مواردى كه در ؛ كند اتخاذ مورد حسب بر مقتضى تصميم ماه يك

 غير در ، نمايد مطرح مذكور كميسيون در را موضوع ، جلوگيرى تاريخ از هفته يك ظرف حداكثر است مكلف مى كند جلوگيرى پروانه
كرد. خواهد رسيدگى موضوع به ذينفع تقاضاى به كميسيون صورت اين  
 ، كند تجاوز ماه دو از نبايد كه را مناسب مهلت ، باشد بنا از قسمتى يا تمام قلع بر كميسيون تصميم صورتى كه در

 قلع به اقدام مقرر مهلت در مالك گاه هر . كند ابالغ مالك به را مزبور تصميم است مكلف شهردارى مى نمايد. تعيين
 دريافت مالك از ، عوارض وصول اجراى آئين نامه مقررات طبق را آن هزينه و كرده اقدام رأساً شهردارى ، ننمايد بنا

نمود. خواهد  
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  : دو تبصره
 در مى تواند كميسيون ، مسكونى اراضى از استفاده حوزه در واقع ساختمانى پروانه در مندرج زيربناى مساحت بر زائد بنا اضافه مورد در

 كوچه هاى يا و فرعى خيابان هاى يا اصلى خيابان هاى بر در ( مكانى نظر از ملك موقعيت به توجه با بنا اضافه قلع ضرورت عدم صورت
 ، باشد مصرفى مصالح نظر از ساختمان نوع و شده ايجاد فضاى از استفاده نوع با متناسب كه جريمه اى أخذ به رأى بن بست) يا بن باز
 برابر 3 از  و كمتر دوم يك حداقل از نبايد جريمه ( نمايد. اقدام جريمه وصول به نسبت آن براساس است مكلف شهردارى و كند تعيين
 باشد) بيشتر اضافى بناى مترمربع هر براى ساختمان معامالتى ارزش

 همان به را پرونده مجدداً است مكلف شهردارى نمود خوددارى جريمه پرداخت از ذينفع صورتى كه در
 تخريب رأى صدور به نسبت مورد اين در كميسيون . بنمايد را تخريب رأى صدور تقاضاى و ارجاع كميسيون

 نمود. خواهد اقدام
 

  : سه تبصره

 كميسيون ، ادارى و صنعتى و تجارتى اراضى از استفاده حوزه در واقع ساختمانى پروانه در مندرج مساحت به زائد بناي اضافه مورد در
 يا و فرعى خيابان يا اصلى خيابان هاى بر در ( مكانى نظر از ملك موقعيت به توجه با بنا اضافه قلع ضرورت عدم صورت در مى تواند

 مصرفى مصالح نظر از ساختمان نوع و شده ايجاد فضاى از استفاده نوع با متناسب كه جريمه اى اخذ به رأى ) بن بست يا بن باز كوچه
 4 از و كمتر برابر 2 حداقل نبايداز (جريمه نمايد اقدام جريمه وصول به نسبت آن براساس است مكلف شهردارى و كند تعيين ، باشد
 جريمه پرداخت از ذينفع صورتى كه در باشد) بيشتر شده ايجاد اضافى بناى مترمربع هر براى ساختمان معامالتى ارزش برابر

 تخريب رأى صدور تقاضاى و ارجاع كميسيون همان به را پرونده مجدداً است مكلف شهردارى نمود خوددارى
 .نمود خواهد اقدام تخريب رأى صدور به نسبت مورد اين در كميسيون . بنمايد را
 

  : چهار تبصره

 شده رعايت شهرسازى و بهداشتى و فنى اصول صورتى كه در مربوطه اراضى از استفاده حوزه در پروانه بدون بناى احداث مورد در
 يك يا ساختمان معامالتى ارزش دهم يك مجوز بدون بناى مترمربع هر بازاء جريمه اخذ بر رأى صدور با مى تواند كميسيون ، باشد
 از است بيشتر آن مبلغ كه كدام هر ، باشد داشته سرقفلى دريافت ارزش ساختمان صورتى كه در ، ساختمان سرقفلى ارزش پنجم
 2 تبصره هاى مفاد براساس مجاز تراكم بر زائد بنا نمايد.اضافه اعالم شهردارى به را ساختمان پايان برگ صدور بودن بالمانع ، ذينفع

 شد. خواهد عمل 3 و
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  : پنج تبصره

 توجه با مى تواند كميسيون ، آن اصالح امكان عدم و آن بودن استفاده غيرقابل يا و پاركينگ احداث عدم مورد در
 برابر دو حداكثر و برابر يك حداقل كه جريمه اى أخذ به رأى ، پاركينگ فضاى از استفاده نوع و محلى موقعيت به

 با پاركينگ هر نمايد.(مساحت صادر ، باشد پاركينگ رفته بين از فضاى مترمربع هر براى ساختمان معامالتى ارزش
 ساختمان پايان برگ صدور و شده تعيين جريمه أخذ به مكلف شهردارى مى باشد) مترمربع 25 گردش احداث

 مى باشد.
 
 

  : شش تبصره

 رعايت مصوب طرح هاى و ساختمان پروانه براساس نوسازى هنگام در موظفند مالكين ، شهر معابر به تجاوز مورد در
 بنمايند. را اصالحى برهاى

 ادامه از است مكلف شهردارى ، گيرد انجام مورد اين در تجاوزى پروانه بدون يا و پروانه برخالف صورتى كه در
 عدم ، بنا استحكام عدم مانند تخلف موارد ساير در نمايد. ارسال كميسيون به را امر پرونده و جلوگيرى عمليات
 صد ماده كميسيون هاى صالحيت در موضوع به رسيدگى ، ساختمان در شهرسازى و بهداشتى و فنى اصول رعايت
 است.

 
  : هفت تبصره

 لحاظ از ، مى شود احداث آنها مسئوليت به كه ساختمانى اجرائى عمليات به نسبت مكلفند ساختمانى ناظر مهندسين
 و كرده نظارت مستمر طور به آن ضميمه فنى محاسبات و نقشه ها و پروانه در مندرج مشخصات با ساختمان انطباق

   نمايند. گواهى را فنى محاسبات و نقشه و پروانه با ساختمان مطابقت كار پايان در
 به منتهى موضوع و نكند اعالم شهردارى به موقع به را تخلف يا و نمايد گواهى واقع برخالف ناظر مهندس هرگاه
 ، گردد ساختمان تخريب يا جريمه بر رأى صدور و شهردارى قانون صد ماده يك تبصره در مندرج كميسيون در طرح

 نمايد. منعكس ساختمانى و معمارى نظام به را مراتب است مكلف شهردارى
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: هشت بصرهت  

 مورد در و ساختمان پايان گواهى ساختمان ها مورد در قطعى معامله انجام از قبل مكلفند رسمى اسناد دفاتر 
 مراتب و مالحظه باشد شده صادر شهردارى توسط كه را معامله انجام تاريخ تا خالف عدم گواهى ناتمام ساختمان هاى

نمايند. قيد سند در را  
 

 حادث جديدى بناء اضافه صورتى كه در شده ايجاد شهر جامع نقشه تصويب تاريخ از قبل كه ساختمان هائى مورد در
 مراتب تصريح و ثبت با ، باشد شهر جامع طرح تصويب سال از قبل بنا ايجاد نشان دهنده اسناد و مدارك و باشد نشده
مى باشد. بالمانع معامله انجام ، مالكيت سند در فوق  

 

  : نه تبصره

 1 تبصره شمول از ، است شده صادر شهر جامع نقشه تصويب تاريخ از قبل آنها ساختمان پروانه كه ساختمان هايى 
مى باشند. معاف شهردارى قانون صد ماده  

 
: ده تبصره  

 ابالغ تاريخ از او مقام قائم يا مالك يا شهردارى هرگاه ، شهردارى قانون صد ماده كميسيون از صادره آراء مورد در
 صد ماده ديگر كميسيون اعتراض اين به رسيدگى مرجع ، نمايد اعتراض رأى آن به نسبت روز ده مدت ظرف رأى

.داشته اند شركت قبلى رأى صدور در كه مى باشند افرادى از غير آن اعضاى كه بود خواهد  
 

  : يازده تبصره 

 در ) شهر اسالمى شوراى ( شهر انجمن تصويب و شهردارى توسط تهيه از پس ساختمان معامالتى ارزش نامه آئين
بود. خواهد تجديدنظر قابل بار يك سالى معامالتى ارزش اين و اجراست قابل جرائم أخذ مورد  
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 مدت ظرف تواند مي ذينفع يا مالك ، صد)شهرداري ماده گانه يازده هاي تبصره (طبقراي صدور از پس •
 سيونيكم اعتراض اين به رسيدگي مرجع نمايند اعتراض نآ به نسبت بدوي راي ابالغ از پس روز 10

 مي افرادي از غير نآ اعضاي كه بود خواهد 100 ادهم نظر تجديد سيونيكم به معروف صد ماده ديگر
اند داشته شركت قبلي راي صدور در كه باشند  

 است افرادي از غير آن اعضاء كه بود خواهد 100 ماده ديگر كميسيون اعتراض اين به رسيدگي مرجع •
. اند داشته شركت قبلي راي صدور در كه  

 ابالغ از پس ماه3 مدت ظرف )100ماده نظر تجديد (كميسيون100 ادهم سيونيكم از يافته قطعيت آراي •
  . باشد مي شهرداري از غير به نفعي ذي هر توسط اداري عدالت ديوان در شكايت قابل راي

 در اعتراض عدم و روز 10 مهلت گذشت از بعد 100 ادهم بدوي سيونيكم از صادره آراي ضمنا •
باشد مي نيز اداري عدالت ديوان در شكايت قابل 100 ادهم نظر تجديد سيونيكم  

 

  



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

441 

 

 

8Bاصولي  صدورموافقت
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د ص در نكته چن ت خصو فق ي موا صول  : ا

  

- صدور موافقت نامه اصولي صرفا جهت اعالم ضابطه،متراژ مورد تاييد جهت نقشه معماري و عوارض وصولي مربوطه بوده 1
و از نظر احراز مالكيت و هر نوع دعوي حقوقي  و ساير مراحل ديگر هيچگونه سنديتي در مراجع قضايي،كميسيون ماده صد و ساير 
مراجع ديگر نخواهد داشت و شروع به ساخت،تخريب و خاكبرداري مستلزم اخذ پروانه ساختماني است و در صورت  اقدام به احداث 

بدون پروانه،تخلف تلقي و به كميسيون ماده صد قانون شهرداري ارسال مي گردد و پس از تعيين تكليف  تخلف به شرط تاييد و تثبيت 
مستحدثات  مجددا كل عوارض به نرخ و فرمول روز محاسبه و مبالغ پرداختي قبل صرفا به عنوان علي الحساب تلقي خواهد گرديد.  

-اين موافقت نامه بر مبناي محل مشخص شده در نقشه كه توسط مالك تسليم و تاييد گرديده صادر شده و فقط براي 2
محل مذكور معتبر است و چنانچه معلوم شود محل معرفي شده غير از محل مشخص شده در موافقتنامه است ،اين موافقتنامه  از درجه 

  اعتبار ساقط مي باشد.

 مندرج در موافقت نامه با رعايت موارد ذيل از تاريخ صدور به مدت سه  و كاربريهاي- اعتبار عوارض پرداختي جهت متراژ3
%  ما به التفاوت مبلغ پرداختي با عوارض 30سال غيرقابل تغيير و قطعي مي باشد و پس از آن در صورت عدم صدورپروانه ساختماني 

 روز وصول مي گردد.

- در صورت تغيير در ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي ضوابط جديد مالك عمل مي باشد.4   

-در صورت اضافه شدن متراژ در زمان صدورپروانه وتاييد آن به لحاظ شهرسازي صرفا اضافه متراژ بر اساس نرخ و فرمول 5
 روز محاسبه و اخذ مي گردد.

-در صورت انصراف مالك قبل از صدور پروانه يا كاهش متراژ زيربنا به هر دليلي از جمله تغيير ضوابط شهرسازي ،تغيير 6
 طرح تفصيلي،درخواست مالك و ... عوارض زيربناي كاهش يافته به نرخ زماني كه عوارض موافقتنامه اخذ گرديد مسترد مي گردد.

-در صورت درخواست متقاضي مبني بر تقسيط با رعايت آئين نامه تقسيط عوارض بالمانع است.ليكن چنانچه هريك از 7
 درصد جريمه تاخير 2.5اقساط تا زمان صدور پروانه يا پس از آن (حداكثر ظرف مدت يك ماه)وصول نگردد ،در اولين مراجعه عالوه بر 

نرخ و فرمول روز محاسبه و متناسب با سهم چك يا چكهاي وصول نشده از پرداخت زمان موافقتنامه وصول مي  و تاديه عوارض به 
گردد.  

-چنانچه متقاضي قبل از سررسيد اقساط درخواست پايانكار نمايد مي بايست ابتدا نسبت به پرداخت اقساط باقيمانده اقدام 8 
 نمايد.

جهت صدور موافقت نامه اصولي ابتدا بايستي از منوي بااليي اعالم ضابطه را انتخاب  نمود با ايجاد در سيستم به -1
صورت اتوماتيك اقدام به اعالم ضابطه مي نمايد كه در ان صورت تعداد طبقات و تعداد واحدها و سطح اشغال و تراكم 

وارتفاع و ...مشخص ميگردد. پس از كنترل موارد ياد شده از طريق دكمه كپي به موافقت اصولي اطالعات در موافقت نامه 
 اصولي كپي مي گردد.



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

443 

ابتدا برروي درخواست پروانه الكترونيكي دابل كليك نماييد -1  

برروي گزينه ليست موافقت اصولي كليك نماييد-2  

 
 

دكمه جديد را انتخاب نماييد تا رديفي ايجاد گردد -3  

برروي رديف ايجاد شده دابل كليك نماييد تا وارد فرم موافقت اصولي گرديد.-4  
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:مشخصات ساختمان   

-فيلد تراكم مجاز در پروانه ساختماني، سطح اشغال ، مساحت كل زير بنا به صورت خودكار سيستم محاسبه مينمايد(عكس)1  

-استقرار بنا ، ارتفاع جان پناه، و ارتفاع كل ورود اطالعات ميگردد2  

 

 

 ساير مشخصات :
  ،وضعيت تاريخي بنا ، بهره برداري وضعيت استقرار بناالگوي ساخت ، مرحله ساختماني ، 

 نكته: در تب ساير مشخصات بنا در فيلد وضعيت تاريخي بنا درصورتي كه داراي قدمت تاريخي بنا باشد مشخص گردد

 
: درصورت ورود اطالعات تب  ساير امكانات در فرم بروكف، محاسبه عوارض بر اساس ورود اطالعات انجام ميشودو توافقنامه بر نكته

 اساس آن صادر ميگردد(جزوه بروكف)
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 كاربريها: 
 كليه اطالعات اين تب مطابق فرم اطالعات پرونده و كارشناس بازديدورود ميگردد

فيلد شماره ساختمان، شماره طبقه، كاربري اصلي / فرعي ، مساحت كاربري، تعداد واحد، قدمت ساختمان از،قدمت ساختمان تا، 
 ضخامت سقف، نوع سقف، نوع سازه، مرحله ساختماني، ارتفاع مفيد ميبايستي ورود اطالعات گردد

با توجه به اينكه اعتبار موافقت نامه اصولي سه سال ميباشد قدمت ساختمان از و قدمت ساختمان تا به مدت فاصله زماني سه نكته: 
 ساله ورود اطالعات شود

 
فيلد هاي مورد نياز را تكميل كرده ( جهت اخذ تجاري يا طبقه اضافه طبق كاربري ها و پيش آمدگي در قسمت  نكته : 

دستور اقدام  مي گردد ) وارد نمودن شماره واحد تجاري به صورت تك تك در ورود اطالعات تجاري مطابق با پيش نقشه  
 جهت نحوه محاسبه عوارض و تعداد واحد پاركينگ  اجباري مي باشد. 
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 پيش آمدگيها:

 در اين تب جهت صدور موافقت نامه اصولي بالكن هاي سمت معبر و بالكن هاي سمت حياط ميبايستي ورود اطالعات گردد

 جهت اعالم عمق مجاز بالكن سمت معبر مراجعين ميبايستي با ارائه سايت نقشه برداري به اداره برق، پاسخ اداره برق را ارائه دهد 

پاسخ اداره برق مبني بر عمق بالكن اعالم شده با طرح بازنگري انطباق داده  شود و مطابق ضوابط در فرم موافقت نامه اصولي ورود 
 اطالعات گردد(عكس نامه عمق بالكن اداره برق)

 

 تب پاركينگ:

  كاربر بايستي به مطابق عكس ورود اطالعات نمايد(عكس)-نحوه تامين پاركينگ1

 در قسمت پاركينگ ها سيستم به صورت خودكار محاسبه ميگردد

 -پاركينگ ها:2

 در صورتي كه در فرم اطالعات  پرونده پاركينگ خريداري شده ورود شده باشد در قسمت پاركينگها نمايش داده ميشود 
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جهت محاسبه تعداد پاركينگ مورد نياز در درخواست هاي تجديد بنا و احداث بنا صرفا بر اساس ورود اطالعات جدول كاربري نكته :
 هاي در فرم موافقت اصولي انجام ميشود 

 در درخواست توسعه بنا نحوه محاسبه به شكل زير ميباشد 

 Aپاركينگ مورد نياز اطالعات پرونده بر اساس قانون روز محاسبه ميگردد =

 Bپاركينگ مورد نياز موافقت اصولي بر اساس قانون روز محاسبه ميگردد = 

B-A=C 

 +Cتعداد پاركينگ مورد نياز تب پاركينگ ها =پاركينگ مورد نياز اعالم شده در فرم اطالعات پرونده 

 توضيحات: 

 توضيحات مورد نياز كه توسط كاربر در تب توضيحات موافقت اصولي ورود ميگردددر رديف ايجاد شده نمايش داده ميشود

 

 

در صورتيكه ملك مورد نظر طبق ضابطه  شرايط اخذ مجوز بالكن سمت معبر را داشته باشد پس از صدور موافقت اصولي مالك با در 
دست داشتن مدارك موافقت اصولي  به اداره برق مراجعه نموده و تاييد اداره برق را به شهرداري (گيشه مورد نظر يا دفاتر  ) ارائه نموده 
و شهرداري پاسخ ان را با ضوابط شهرسازي منطبق  و كنترل مي نمايد و در زمان ارائه نقشه در كنترل نقشه بررسي و كنترل مي نمايد 

. 
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 در صورتيكه قسمتي از منطقه داراي طرح بدنه سازي باشد  بايستي توضيحات الزم جهت  جزييات در قسمت توضيحات قيد گردد -1

-دفتر نسبت به محاسبه عوارض اقدام و سپس جهت تاييد شهرسازي و درآمد به گيشه منطقه ارسال مينمايد كه پس از تاييد منطقه 2
موافقت اصولي ارسال و پس از تاييد  نسبت به اخذ عوارض و تاييد فيش پرداختي عوارض درخواست مجددا به مرحله تاييد مديران 

سپس ثبت دبيرخانه موافقت نامه اصولي را زده و موافقت نامه دو ، (امضاي الكترونيك) به گيشه يا دفاتر  مربوطه  ارجاع داده ميشود
شده و در مرحله  كنترل نقشه، باز آوري اطالعات دبير خانه مهندسين زده مي شود تا نسخه اصلي جهت امضاي مالك پرينت گرفته 

 امكان كسر سهميه جهت طراح فراهم گردد.

پس از ثبت موافقت اصولي يك نسخه از موافقت اصولي به صورت تصويري در بايگاني الكترونيك به صورت خودكار درج مي گردد  -3
 وبايد درخواست به مرحله كنترل نقشه ارسال گردد.

 

 نكته مهم :

هرگونه استرداد وجه به مالك در خصوص موضوع موافقت نامه صادر شده حداقل يك سال پس از تاريخ صدور موافقت نامه 
امكان پذير مي باشد . 
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پس از صدور موافقت اصولي نكات به شرح ذيل مي بايستي مورد توجه قرار گيرد  : 

رعايت كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح تفصيلي در تهيه نقشه هاي معماري الزامي است و مهندس  •
ذيصالح طراح نقشه هاي معماري مي بايست ضمن بازديد از محل و بر مبناي بروكف شهرداري نقشه هاي 

  معماري را طراحي نمايد.
  در 19رعايت ضوابط و مقررات  معلولين جسمي  و حركتي و ضوابط و  مقررات ملي ساختمان خصوصا مبحث  •

 خصوص صرفه جويي در مصرف انرژي الزامي است.
تعداد واحد مندرج در توافقنامه  مشروط  به تامين  پاركينگ  مي باشد و   در صورت عدم تامين از تعداد واحد كسر   •

 مي گردد.
بت   ثمالك  موظف   است بر اساس  اين موافقتنامه نسبت به اخذ استعالم هاي قانوني از ادارات برق،گاز،آب ، •

اسناد و امالك،پست، اوقاف و امور خيريه، ميراث فرهنگي و .... (حسب نياز و تشخيص شهرداري)اقدام و همزمان 
با نقشه هاي معماري به شهرداري ارائه نمايد .ضمنا عمق  بالكنهاي سمت معبر در توافقنامه  بر اساس ضابطه 

شهرسازي بوده  ليكن مالك طراحي و صدور پروانه در مقايسه عمق اعالمي اداره برق و ضابطه شهرسازي عمق 
 كمتر است.

 پس از صدور موافقت نامه اصولي مالك يا طراح مي بايستي كليه ي نقشه هاي ساختماني را  با مشخصات ذيل تهيه به  
شهرداري منطقه ارائه نمايد. 

 ارائه لوح فشرده نقشه هاي تهيه شده 
  با امضا و مهر مهندس طراح و محاسب )100/1يك نسخه كامل از نقشه هاي معماري با اندازه استاندارد (مقياس 

 و تاسيسات 
 پالن معماري تمام طبقات 
 برش ساختمان حتي االمكان از داخل كادر راه پله 
 نماهاي اصلي و جانبي اعم از شرقي ، غربي،شمالي،جنوبي 
 (تيرريزي)پالن پوشش سقف 
  فرم شماره يك مربوط به اطالعات نقشه معماري پر شده و مهر وامضاي طراح معمار 
   كنترل كسر سهميه كليه مهندسين طراح در سيستم 
   پاسخ كليه استعالم هاي مورد نياز

 

شايان ذكر است موافقت اصولي صرفا جهت درخواست هاي پروانه( احداث بنا، تجديد بنا، توسعه بنا و اصالح پروانه صرفا زماني كه 
 سازه تغييركرده يا درصورت اضافه شدن طبقه و يا درصورتي كه ملك داراي پروانه قديمي بوده و ساخته نشده باشد) تكميل ميگردد
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 به صورت كلي گردش كار انواع پروانه ها با توجه به نوع پروانه ، فرم ها به شرح ذيل تكميل ميگردد:

o  گذاشته شود8اكسل سرا  

نحوه محاسبه سرانه فضاي  20/02/1396در راستاي ايجاد وحدت رويه و ساده سازي ضوابط شهرسازي از تاريخ نكته :
باز جهت پهنه هايي كه بدليل كاهش عرض معبر يا مساحت عرصه و يا سياست هاي تشويقي  دستخوش كاهش يا 
افزايش طبقه مي شوند تعداد طبقات پذيرفته شده (مالك موافقت اصولي وپروانه ميباشد) مالك عمل محاسبه سرانه 

 فضاي باز مطابق جدول زير مي باشد .
 

 سرانه فضاي باز طبقه روي پيلوت 
2 30 
3 25 
 20  طبقه به باال4
   

 متر مربع در صورتيكه درخواست ساخت و ساز نمايد بارعايت 200 با مساحت  R122 : براي  ملكي با ضابطه 1مثال 
 طبقه مسكوني بر روي پيلوت مقدور مي باشد 3شرط حداقل عرض معبر با توجه به تقليل مساحت عرصه امكان احداث 

   متربع مي باشد .25و سرانه فضاي بازجهت اين ملك با توجه به تعداد طبقات 
R121 : براي ملكي با ضابطه 2مثال   متر مربع در صورتيكه درخواست ساخت و ساز نمايد بارعايت 1500 با مساحت 

 5شرط حداقل عرض معبر امكان مجوز دو طبقه اضافه مقدور مي باشد با توجه به اين امر تعداد طبقات موافقت شده 
  متر مربع مي گردد .  20طبقه بر روي پيلوت ميگردد لذا سرانه فضاي باز 
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به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه مساحي نقشه توسط كارشناسان بازديد وكنترل نقشه و همچنين عدم تناقض بين 
مناطق و مساحي اداره ثبت كه پس از صدور پايانكار توسط دفاتر تفكيك اقدام مي گردد لذا دستورالعمل ذيل به مناطق ابالغ مي گردد. 

بديهي است شيوه مساحي ارائه شده صرفاً جهت درخواستهاي جديد بايستي اعمال گردد . ساختمانهايي كه اخيراً پروانه احداث بنا اخذ 
 نموده و جهت اصالحيه مراجعه مي نمايند حتي االمكان جهت جلوگيري از ايجاد مغايرت با شيوه مساحي سابق منطقه اقدام گردد.

44B:تعاريف 
يك ساختمان شامل دو قسمت است: سكونت مالكيت در آپارتمانهاي مختلف و محل هاي پيشه و 

 مالكيت قسمت هاي اختصاصي يا مفروضات .1

 . تخصيص يافته باشدمالكقسمت هايي از بنا اختصاصي تلقي مي گردد كه عرفاً براي استفاده انحصاري  •

بالكن ، آپارتمان مسكوني، آپارتمان تجاري، نيم طبقه (بالكن) تجاري، نيم طبقه(بالكن) مسكوني،دفتركار •
)،پاركينگ اختصاصي،انباري اختصاصي وغيره جزء  در مساحي هاي جديدروبسته،بالكن روباز(تراس مسقف

 مفروضات محسوب مي گردد.

 مالكيت قسمت هاي مشترك يا مشاعات  .2

قسمت هاي مشترك در اين قانون عبارت است از قسمت هايي از ساختمان كه حق استفاده از آن منحصر به يك  •
يا چند آپارتمان نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد و به طور كلي قسمت هايي 

كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است و يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از 
 مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود. 

پله و پاگرد كه در خارج از قسمتهاي اختصاصي قرار گرفته است، محل اختتام پله و ورود ، ، راهروعرصه ساختمان •
به بام وپله هاي ايمني و پله هاي فرار،حياط، حياط خلوت،محوطه ساختمان،باغ و پارك كه جنبه استفاده عمومي 

دارد،محل عبور كانال كولر ولوله بخاري داخل فضاي آپارتمان (داكت)، ايوان وتراس(بالكن غير مسقف)،انبار 
،  در هر قسمت بنا كه واقع شود، دستگاه آسانسور ومحل آن، چاه هاي فاضالبياق سرايدارتعمومي ساختمان، ا

البي، سالن اجتماعات، پشت بام وغيره جزء مشاعات محسوب مي شود و مساحت آنها جزء مساحت آپارتمان 
 .اختصاصي محاسبه نمي شود

 بام و حياط جزء مشتركات است هر چند بعضي از آپارتمانها به بام و حياط دسترسي نداشته باشند.-1

راه پله اي كه منحصراً مورد استفاده يك آپارتمان است چنانچه عمالً جزء محدوده آپارتمان باشد و محصور و درب آن در راه پله -2
مشاعي باز شود به نحوي كه بتوان حدود آن را جزء محدوده آپارتمان محسوب و تعريف نمود، جزء آپارتمان است در غير اينصورت جزء 

 مشاعات محسوب مي گردد.
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تحتاني محاسبه مي گردد و حدود و مشخصات قسمت در آپارتمانهاي دوبلكس راه پله في مابين قسمت تحتاني و فوقاني جزء -3
 قسمتهاي فوقاني و تحتاني بايد جداگانه اعالم و جمعاً به عنوان يك واحد تعريف گردد.

 به عنوان يك واحد مفروض در نظر گرفت، كه ارتفاع آن دواحد يا انباري اختصاصي كه در زيرپله احداث شده، تا جايي مي توان-4
  متر باشد و مابقي به عنوان زيرپله مشاعي تلقي مي گردد.1.8حداقل 

 كه در نحوه ورود اطالعات به صورت جداگانه در جدول كاربريها اعالم مي (تراس مسقف) جزء واحد اختصاصي است روبازبالكن -5
 گردد 

لقبه  طبقات وجود ندارد متعيرآن براي سابه  پيشرفتگي دارد و راه دسترسي يا معبردر فضاي حياط كه (تراس) غيرمسقفبالكن -6
  دارد.سيدسترراه ومتصل است  آن نياست كه به آپارتما

 تراسها و بالكن هايي كه راه عبور جداگانه داردو سقف بام طبقه زيرين است و تاسيسات روي آن نصب است  جز مشاعات ميباشد.-7

 .قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده ،جزء قسمتهاي مشترك محسوب مي گردد-8

قسمت هاي متصل به آپارتمانهايي كه اختصاص به آن آپارتمان دارد و با اختالف سطح در محدوده ديگر آپارتمان قرار داردحسب -9
نيم طبقه اي كه خارج از حدود آپارتمان واقع مي شود و متعلق به . همچنين محسوب مي گردداوليه مورد جزء محدوده آپارتمان 

 آپارتمان مورد نظر باشد جزآن آپارتمان محاسبه مي گردد.

 قسمتي از فضاي واحدي كه داراي اختالف ارتفاع با بقيه آن مي باشد جزء مساحت آپارتمان محاسبه مي شود .-10

در صورتي كه در يك قطعه زمين بلوكهاي متعددي احداث شده باشد، نظر به اينكه عالوه بر مشاعات موجود در بلوك احداث شده -11
كه اختصاص به بلوك مزبور دارد، مشتركات ديگري از قبيل فضاي ورزشي و غيره در كل عرصه وجود دارد بايستي باذكر شماره 

ساختمان مساحت بلوك مورد نظر وارد گردد . 

20.1 45Bمساحي نحوه : 
  در طبقات فضاي مفيد محصور شده بين ديوارهامالك عمل جهت مساحي مي باشد. 

 .ديوار فاصل بناي مفروض با مشاعات جزء بناي مفروض محسوب مي شود 

 .ديوار فاصل بين قسمتهاي اختصاصي، مشترك بين آن قسمت هاست مشروط به اينكه جزء اسكلت ساختمان نباشد 

 اشغال شده توسط كه فاقد ديوارمي باشد جهت پاركينگ هايي كه در زير بالكن قرار دارد فضاي يپيلوتهاي  در پاركينگ 
 متر مي باشد كه با توجه به عرض دهنه طبق نقشه 5 و طول متر 3 حداكثر و 2.5 حداقلپاركينگ شامل مستطيلي به عرض 

 .گردد مي تقسيم 

  بالكن روبسته داخلي وجود ندارد و كل بالكن هاي روبسته داخلي جز زيربناي طبقه محاسبه مي گردد و فوقانيدر طبقات 
 بالكنهاي روباز منبعد جايگزينطرف باز) تحت عنوان تراس مسقف ناميده مي شود و تا سه فضاهاي مسقف روباز (يك 
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. صرفا بالكن هاي روباز و روبسته معبر در جدول پيش آمدگي ها جهت هر واحد به صورت جداگانه وارد مي داخلي مي گردد
 گردد .

  درز انقطاع جز زيربناي خالص واحد مسكوني يا تجاري يا هر كاربري ديگر كه در مجاورت آن قرار گرفته است محاسبه
 ميگردد. 

 نكته : درز انقطاع در محاسبه بالكن سمت معبر لحاظ نميگردد

  در زمان اعالم مساحت خالص مسكوني يا تجاري داكتهاي مشترك بين واحد ها در هر طبقه  از مساحت خالص مسكوني يا
 تجاري كسر مي گردد .

 كه ميتوانيدجهت مساحي نقشه هاي معماري نمونه هاي مختلف مساحي در جزوه نحوه مساحي موجود مي باشد  •
 ن مراجعه فرماييد .آبه 
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 حالتهاي مختلف مساحي

% 60در پالن زير با وجود اينكه بخشي از همكف كاربري خاصي ندارد ( در قسمت پاركينگ) زيربنا را خط 
 مي گيريم.فضاي روبروي البي نيز به عنوان راهرو و يا پاركينگ ورود اطالعات  گردد.

 

 
 

 

 فضاي پارك اتومبيل و فضاي مانور اتومبيل زير بالكن جزء سطح اشغال حساب مي شود.
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 در صورتي كه فضاي مانور اتومبيل فاقد سقف باشد جز زيربنا محاسبه نمي شود. 
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 متر باشد جز زيربناي طبقه همكف محاسبه 2.2پيش آمدگي راهپله در صورتي كه داراي كد ارتفاعي كمتر از 

 مي شود. 

 صبحانه خوري و راه پله در حياط جز سطح اشغال محاسبه نمي گردد. 
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 قسمتي كه در دايره مشخص شده است چون مسقف مي باشد جزء زيربنا محاسبه مي شود. 
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 ديوار بين انباري و پاركينگ به انباري داده شود

 ديوار بين فضاي مشاع و پاركينگ ، به فضاي مشاع داده شود

 ديوار بين تاسيسات و راهپله نصف مي گردد. 

 ديوار بين انباري و تاسيسات به انباري داده مي شود. 
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 در مساحي بالكن تجاري ، ضخامت ديوار محاسبه مي شود.
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 ديوار مابين تجاري و انبار تجاري نصف مي گردد.

 راه پله بالكن تجاري نيازي به مساحي نمي باشد . 

در ساختمانهاي تجاري كه ارتفاع طبقه همكف بلند مي باشد و باكس پله دو طبقه مي باشد صرفا پله در طبقه 
همكف ( و يكبار ) اعالم گردد. در صورتي كه كاربري غير از بالكن تجاري در نيم طبقه وجود داشته باشد 

 مساحت باكس پله در زيربناي نيم طبقه اعالم مي گردد. 
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 در مساحي رمپ زيرزمين ، متراژ خالص رمپ اعالم شود.
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-انباري زير پله از زيربناي راه پله كم نشود و جداگانه اعالم مي شود ولي جزء سطح اشغال محاسبه نمي 1

 شود.

- در مساحي طبقه زيرزمين در نقشه فوق چون اين قسمت مسقف مي باشد جز زيربنا محاسبه مي شود. 2  

در موافقت اصولي پيش آمدگي هاي داخلي  در جدول پيش آمدگي ورود گردد و در فرم كنترل نقشه جز 
 زيربنا اعالم شود.

 سانتي متر به صورت 60آبچك جهت ساختماهاي دو طبقه و كمتر ورود اطالعات شود. ( عمق كمتر از  
 آبچك محسوب مي شود) 

ورزشي و... ورود – :در نحوه مساحي كاربري هاي خاص هماننيد اموزشي و-بهداشتي درماني نكته
اطالعات به صورت كلي انجام گردد و نيازي به تفكيك فضاها در زمان مساحي نقشه و كارشناسي بازديدوضع 
موجود  نمي باشد .صرفا فضاي رامپ،حياط خلوت ونوگير،تاسيسات ،پاركينگ ،درز انقطاع ،پله فرار به تفكيك 

 مساحي و ورود اطالعات شود.
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با توجه به روش مساحي جديد نقشه ها ، مساحي وضع موجود ساختمانها (ساخته شده) نيز بر نكته : 
اساس مساحي جديد انجام شود، ضمن اينكه در مغايرت گيري سيستم به صورت خودكار تبديل بالكن روبسته 

 به زيربنا و تبديل بالكن روباز داخلي به تراس مسقف را خالف اعالم نمي كند. 
 د و مابقي زير بنا ها به صورت كلي اعالم گردد .

 دستور العمل ذخيره نمودن نقشه ها در قسمت نقشه هاي داخلي ساختمان  :
در راستاي ايجاد زير ساخت مناسب جهت مساحي خودكار نقشه ها و تحليل ومغايرت گيري خودكار موارد زير توسط 

كليه كاربراني كه كار مساحي نقشه ها را انجام ميدهند اعم از  كميسيون هاي معماري مستقر در منطقه و حوزه معاونت 
شهرسازي و معماري و دفاترخدمات مهندسي شهرسازي و دفاتر تسهيلگري بافت فرسوده انجام و توسط گيشه هاي شهر 

 سازي در مناطق كنترل گردد و از پذيرش و تاييد و صدور پروانه هايي كه فاقد شرايط زير مي باشند خود داري گردد .
u.t.mنقشه هاي  نقشه برداري "نقشه برداري انجام  شده جهت صدور پروانه هاي ساختماني در پوشه- فايل 1

در بخش نقشه هاي داخلي ساختمان توسط دفاتر درج گردد و توسط گيشه هاي "زمان پروانه مورخ ...
 شهرسازي و نقشه برداري منطقه كنترل گردد .

نقشه هاي مصوب  "نقشه هاي معماري ممهور به مهر شهرداري با ذكر تاريخ بر روي پوشه با عنوان -  فايل 2
در نقشه هاي داخلي ساختمان توسط كميسيون هاي معماري مستقر در مناطق "معماري زمان پروانه مورخ ...

 و حوزه معاونت شهرسازي و معماري  درج گردد .
  بر اساس نقشه هاي معماري مصوب  و جهت كنترل سريع و راحت تر نقشه هاي ارائه شده و امكان كنترل در زمان پايانكار 

با پلي گون مساحي كلي و جزئي از كاربري ها ي  از كليه نقشه هاي مصوب معماري  فايل نقشه هاي تك خطي 
 نقشه هاي تك خطي زمان " مطابق با دستور العمل مساحي توسط دفاتر تهيه گردد و در پوشه اي به نام نقشه

  ذخيره گردد و اين امر توسط كاربران گيشه و كميسيون معماري در كليه مراحل كنترل گردد" پروانه مورخ ...

  مترمربع جزء زيربناي يك طبقه محسوب نمي گردد 40نكته :در طبقه زير زمين تاسيسات و راه پله با مجموع 

ورود اطالعات هر كاربري به جز درز انقطاع ، در كنار سرپله باعث ميشود كه سرپله به عنوان يك طبقه 
 حساب گردد . 

در صورتيكه پالك مورد نظر در سقف آخر داراي راه پله و آسانسور باشد صرفا كاربري سرپله ورود اطالعات 
 مي گردد . 

رمپ غير مسقف درطبقه همكف جزء زير بنا و سطح اشغال محاسبه نمي گردد همانند حياط  محاسبه ميشود. 
.صرفا رمپ جهت دسترسي به زيرزمين جزء سطح اشغال زيرزمين محاسبه ميگردد   
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 ضوابط پاركينگ

-  ضوابط و مقررات عمومي ايجاد 1   

 

 پاركينگ ها معموالً به دو دسته زير تقسيم بندي مي شوند: 

  پاركينگ هاي خصوصي و جمعي الف-

پاركينگ هاي خصوصي و جمعي معموالً توسط اشخاص ساخته و براي استفاده ساكنين در آن واحد 
يا مجتمع يا براي مراجعين و مهمانان مي باشد و كنترل آن توسط خود مالك يا مالكين صورت 

 گرفته و عموم حق استفاده از آن را ندارند.

  پاركينگ هاي عمومي ب-

پاركينگ هاي عمومي معموالً به پاركينگ هايي اطالق مي شود كه توسط شهرداري يا توسط 
 اشخاص حقيقي و حقوقي براي استفاده عموم ساخته شده است.

 -ضوابط و مقررات پاركينگ خصوصي و جمعي 2-1
از تاريخ تصويب طرح بازنگري تفصيلي، صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش 

واحد يا زيربناي ساختمان هاي موجود و كنترل محل هاي الزم، پاركينگ براساس ضوابط اين طرح 
 خواهد بود.

محل پاركينگ موردنياز به يكي از صورت هاي زير مي تواند تأمين شود: محل پاركينگ:   

 الف- استفاده از حياط (فضاي باز) براي ساختمان هاي تك واحدي بصورت پاركينگ روباز

در ساختمان هاي تك  واحدي مي توان از حياط بعنوان يك واحد پاركينگ استفاده نمود.سطح پاركينگ :1تبصره 
 جزء فضاي باز محسوب مي شود.

 را طبق ضوابط تأمين  هاي مورد نيازدر صورت اضافه  شدن تعداد واحدها به تعداد بيشتر، بايستي پاركينگ:2تبصره 

.نمايد  
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از فضاي پيلوت يا طبقات در محدوده سطح اشغال يا زيرزمين در محدوده مجاز احداث زيرزمين ب- 
مي توان بصورت پاركينگ مسقف استفاده نمود، در اين صورت سقف پاركينگ زيرزمين بايد به 

 نحوي طراحي شود كه ايجاد فضاي سبز به راحتي مقدور باشد.

در صورت تأمين پاركينگ درپيلوت و مازاد بودن فضا در همكف، فضاي مازاد همكف مي تواند بصورت تبصره: 
 مسكوني در حد تراكم مجاز مورد استفاده قرار گيرد.

ج: در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال 
تا حد مجاز آن بصورت پاركينگ روباز ضمن طراحيو ارائه نقشه جانمايي پاركينگ ها،مي تواند 

 مورد استفاده قرار گيرد

 37 درصد مفروض است مالك قصد دارد از 50 مترمربع با سطح اشغال مجاز 400مثال: قطعه زمين به مساحت 
 درصد سطح اشغال استفاده نمايد تعداد پاركينگ هايي كه مي تواند در فضاي آزاد منظور گردد برابر است با: 

50 مترمربع    37400 52
100

− × = 
 

 

 پاركينگ را مي توان در  فضاي آزاد بصورت روباز 3 مترمربع مساحت هر پاركينگ تعداد15بنابر اين با فرض 
 منظور نمود.

 عمومي در همان د- در صورت عدم امكان احداث پاركينگ براي كاربري هاي تجاري ـ اداري و كاربري
 ساختمان، پاركينگ موردنياز مي تواند در زمين ديگري پيش بيني گردد. 

در صورت پيش بيني بخشي يا تمام پاركينگ يك عملكرد در قطعه زمين ديگر، ضرورت دارد اسناد :1تبصره 
مالكيت زمين در نظر گرفته شده براي پاركينگ به همراه اسناد قطعه زمين اصلي به شهرداري ارائه و 
پروانه ساخت براي هر دو قطعه همزمان صادر و در پايان كار نيز موضوع قيدشود تا در هنگام تفكيك 

اعياني پاركينگ هاي در نظر گرفته شده در قطعه ديگر جزء مشاعات قطعه اول منظور و امكان تبديل و 
 تغيير آن فراهم نگردد.

حداكثر فاصله پاركينگ تا مجتمع هاي مسكوني و تجاري نواري، كاربري هاي مختلط تجاري ـ مسكوني،  : 2تبصره 
  متر مي باشد.150تجاري شهري 

ي مارستانها،فروشگاههاي،بيردولتيوغي دولتي هاهادارات،ارگانها،سازمانها،نهادها،مؤسساتوشركتهـ: كلي
ي دبناوياساماندهيدارند،درزماناحداثوياتجدي ادينزيمختلفكهمراجعي باعملكردهاي بزرگوساختمانها
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ي ليازخودبراساسضوابططرحتفصينعالوهبرنيازمراجعينگموردنينپاركيخود،ملزمبهتأمي فضاها
. باشندي مي متر 300 گرحداكثرتاشعاعيدمحلدرهمانساختمانويادر  

قطعه زمين ديگري كه جهت تأمين پاركينگ براي قطعاتي كه امكان تأمين پاركينگ را در محدوده قطعه اصلي : 1 تبصره
  متر و بيشتر باشد.16 مترمربع مساحت داشته و در بر گذر باحداقل 300ندارند بايستي حداقل 

در محدوده عملكردهاي خدماتي و عمومي قطعاتي كه قادر به تأمين پاركينگ در محدوده اراضي خود نيستند :2تبصره 
 مترمربع به ازاء هر واحد پاركينگ)براي كمبود پاركينگ خود قطعاتي را كه 15مي توانند به ميزان مورد نياز (

شهرداري تعيين مي نمايد، خريداري و به شهرداري واگذار گردد تا با تجميع آنها پاركينگ هاي عمومي توسط 
 شهرداري اجرا گردد.  

در حد ) زيرزمين (رهمكفيدرطبقاتزي شهري هاهپهنهيواقعدركلي هانگمازادبرضوابطدرقطعاتوپالكياحداثپارك:3  تبصره
. باشدي مجازمي بدونمحاسبهدرتراكمساختمانسطح اشغال مجاز،   

-تأمين پاركينگ هر ساختمان باتوجه به كاربري و در تمامي پهنه ها و تعداد واحد پيش بيني شده در ضوابط 1
طرح الزامي است و صدور هرگونه پايان كار و يا عدم خالف منوط به تأمين پاركينگ هاي پيش بيني شده 

 مذكور در همان ساختمان و يا مكاني ديگر در فاصله تعيين شده خواهد بود.

-4-2 قسمت (د) بند 2-احداث پاركينگ در شرايط ذيل ممنوع مي باشد و مالكين مي بايست طبق تبصره 2
  نسبت به تأمين كسري پاركينگ اقدام نمايند:1-1

 در بر خيابانهاي سريع السير (شرياني درجه يك بدون كندرو براساس  هايي كهالف ) ساختمان
 متر و بيشتر و ميادين شهري قرار 45نقشه سلسله مراتب عملكردي شبكه) و به عرض 

رو نداشته باشند.داشته و دسترسي اتومبيل  

دو  متر از يك تقاطع خطرناك (متشكل از حداقل 100ب ) در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر از 
شبكهمراتب عملكرديبا دو) براساس نقشه سلسلهيك يا درجه يكگذرگاه شرياني درجه  

ج ) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن سال 
 باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است.

د) ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر 
 فني مقدور نباشد.

 هـ ) امكان تأمين پاركينگ بخاطر وضع و فرم زمين مقدور نباشد
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-در صورتيكه شرايط فوق حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ كمتر يا 3
 واحد باشد  مطابق با عوارضي كه از طرف شوراي شهر، تعيين مي گردد توسط شهرداري دريافت و 5مساوي 

 واحد باشد 5در حساب جداگانه اي واريز تا جهت احداث پاركينگهاي عمومي مورد استفاده قرار گيرد. (بيش از 
  طرح بازنگري قابل تامين خواهد بود)1-1-4-2بر اساس بند«د» ذيل بند 

ها هستند، برابر -تعداد پاركينگ هاي موردنياز ساختمان ها و مجتمع هايي كه داراي انواع عملكرد و كاربري4
 مجموع تعداد حداقل پاركينگ هاي الزم براي هر يك از كاربريها، طبق ضوابط است.

 مترمربع بعالوه محل مانور خواهد بود. در هر صورت عمق يك واحد 13-مساحت يك واحد پاركينگ حداقل 5
  متر نخواهد بود.60/2 متر و عرض آن كمتر از 5پاركينگ كمتر از 

 500-چنانچه سطح پاركينگ در فضاي سرپوشيده باشد در صورتيكه مساحت هر طبقه از طبقات پاركينگ كمتر از 6
 مترمربع مساحت داشته باشد حداكثر 1000 تا 500 متر و چنانچه بين 4/2مترمربع باشد حداكثر ( مفيد ) ارتفاع آن 

 متر خواهد بود و در هر 3 مترمربع حداكثر ارتفاع مفيد مجاز 1000 متر و پاركينگ هايي با مساحت بيش از 6/2ارتفاع مفيد
 متر داشته 10/2 متر نباشد و ورودي پاركينگ نمي تواند ارتفاعي كمتر از 20/2 پاركينگ كمتر از صورت ارتفاع مفيد

 باشد. 

-در هر قطعه مالكيت در بر خيابان، از طول مجاور به خيابان نمي توان بيش از يك ورودي اتومبيل رو با 7
  متر براي دسترسي اتومبيل اختصاص داد.6 متر و حداكثر 3حداقل 

 1000پاركينگ بيش از  متر باشد و يا مساحت سطح 20- در قطعات مالكيت كه بر ضلع مجاور به خيابان بيش از 8
 واحد و بيشتر باشد، تأمين دو راه ورودي و خروجي هر كدام به 24مترمربع مساحت داشته باشد و يا پاركينگ براي 

  متر الزامي است.7 متر و يا يك رمپبه عرض مفيد 5/3عرض مفيد 

 ، به طبقات داشته باشد. وسيله راه پلهپاركينگ احداثي در زيرزمين بايد دسترسي مستقيم  به-9

  درصد مي باشد.15- حداكثر شيب رمپورودي پاركينگ 10

  متر مي باشد.20/2-حداقل ارتفاع ورودي رمپ 11

  درجه باشد.5 متر مي باشد و زاويه شكست رمپ نبايد بيشتر از 3- شعاع گردشي قوس داخل رمپ حداقل 12

 -مالك محاسبه طول رمپ منحني، يك متر از بر داخلي رمپ به سمت محور آن مي باشد.13

 متر ايست 3 شروع شيب و ايست رمپ به هيچوجه نبايد خارج از حد مالكيت قطعه باشد و ايجاد حداقل 14
 رمپالزامي است.

 مساحت رمپ ورودي پاركينگ در فضاي باز ساختمان، جزء زيربنا محسوب نخواهد شد. 16

- پاركينگ ساختمان مي تواند در پيلوت و زيرزمين و يا طبقات بجز كاربري مسكوني احداث شود و 16
 محدوديتي از نظر تعداد طبقات زيرزمين براي قطعات مالكيت با كاربري پاركينگ وجود ندارد.
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 -ضوابط تأمين پاركينگ در پهنه هاي مختلف سكونت. 17

تعداد واحدهاي پاركينگ مورد نياز در پهنه سكونت ) 10جدول شماره (   

 
 سطح خالص آپارتمان هاي مسكوني (فضاي مفيد) 

 بدون در نظر گرفتن بالكن روباز
 تعداد پاركينگ مورد نياز 

 1  مترمربع و كمتر 150واحدهاي مسكوني با مساحت 

5/1  مترمربع200 تا 150واحدهاي مسكوني با مساحت   

 2  مترمربع200واحدهاي مسكوني با مساحت بيشتر از 

 

 

-تأمين پاركينگ وابسته صرفاً يك به يك (يعني هر خودرو فقط مزاحم يك خودرو ديگر باشد) فقط در 18
 مورد پاركينگ واحدهاي مسكوني كه به دو واحد پاركينگ نياز دارند مجاز مي باشد.

 درصد كل واحدها جدا از 20 واحد و بيشتر تأمين پاركينگ به تعداد 20-در مجتمع هاي مسكوني با 19
 پاركينگ هاي اصلي جهت پاركينگ ميهمان، ضروري است.
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 -ضوابط تأمين پاركينگ در پهنه فعاليت20
-در پهنه هاي فعاليت و مختلط براساس نوع و مقياس عملكرد فعاليت، شامل مقياس هاي محلي و ناحيه اي، منطقه اي 
و فرامنطقه اي و شهري ضوابط احداث پاركينگ (تعداد واحدهاي پاركينگ موردنياز) تعيين مي گردد. در خصوص تعداد 

اي، سطح شهر به سه حوزه هاي با عملكرد شهري و منطقهپاركينگ ساير عملكردهاي غير مسكوني واقع در پهنه
 ) 1تقسيم گرديده است. (مطابق نقشه شماره 

هايي كه دربر خيابانهاي مرز حوزه ها قراردارند، جزء حوزه باالتر(با ضابطه پاركينگ بيشتر) پالك: 1تبصره 
گيرد.قرار مي  

 شامل دكترشريعتي، ميرزاي شيرازي و دكتر حسابي تا 2به عمق يك پالك ثبتي دربرخيابانهاي واقع در ناحيه : 2تبصره
انتهاي محدوده قانوني، فرهنگ شهر، شهيد رجائي تا كمربندي، پاسداران، ايمان جنوبي و شمالي، قصرالدشت، 

باشند.قدوسي غربي و شرقي و بلوار جمهوري اسالمي شامل حوزه يك مي  

هاي واقع در نواحي منفصل شهري جزء حوزه سه قرار مي گيرند.پالك: 3 تبصره  

اي هاي با عملكرد زيرمنطقهتأمين پاركينگ مورد نياز واحدهاي تجاري واقع در ساير پهنه: 4تبصره 
  متر و پائين تر برابر ضوابط حوزه سه ميباشد.16(محله اي) در معابر 

در مجتمع هاي تجاري، اداري و خدمات كه حداقل تعداد پاركينگ موردنياز آنها براساس ضوابط : 5تبصره 
 درصد كل واحدهاي پاركينگ موردنياز 20 واحد پاركينگ و بيشتر باشد مي تواند حداكثر 20

به صورت پاركينگ مزاحم (كليدي) تأمين گردد. بديهي است اعداد اعشار حاصل از محاسبه فوق 
 به صورت رياضي گرد مي گردد.ولي در خصوص پرداخت عوارض با اعشار محاسبه مي گردد.

واحدهاي تجاري خطي در بر محورهاي عملكردي مقياس شهري، با توجه به شرايط اين محورها : 6تبصره 
ضرورتي در تأمين پاركينگ مورد نياز خود در قطعه احداثي را نداشته و پاركينگ خود را مي توانند در قطعه 

زمين ديگر طبق شرايط مشخص شده تأمين نموده و يا با خريد زمين و واگذاري آن به شهرداري در 
 محدوده هايي كه شهرداري تعيين مي نمايد اقدام نمايند. 
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 ضوابط احداث پاركينگ (تعداد واحدهاي پاركينگ موردنياز) واحدهاي تجاري در حوزه هاي مختلف

 مطابق با جدول زير مي باشد.

 نوع كاربري

 معيار

 حوزه يك حداقل تعداد پاركينگ

 (مركزي) 

 حوزه دو 

 (پيراموني) 

 حوزه سه

 (حاشيه) 

 يك واحد  مترمربع50هر   مترمربع30هر   مترمربع20هر  تجاري

 يك واحد  مترمربع120هر   مترمربع90هر   مترمربع60هر  * بالكن تجاري 

 
  مترمربع زيربنا معاف از تأمين پاركينگ مي باشد.20* تا 

 درصد كل 30 واحد پاركينگ نياز دارند، مي بايست به ميزان 10در مجتمع هاي تجاري كه بيش از  : 7تبصره 
هاي  پيش بيني شده جهت پاركينگ مراجعين به صورت غيركليدي تخصيص يابد.  پاركينگ  
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 ) مي باشد:11-تعداد واحد پاركينگ هاي مور دنياز در ساير كاربريها در پهنه فعاليت مطابق جدول شماره (
  ) تعداد واحدهاي پاركينگ در پهنه فعاليت11جدول شماره ( 

 

 به ازاء نوع كاربري
پاركينگپاركينگ موردنياز براساس نقشه حوزه هاي   

1حوزه  2حوزه   3حوزه    

)1(كودكستان   1 هر سه كالس 

)1(دبستان  1 هر دو كالس 

)1(دبيرستان نوبت اول  1 هر دو كالس 
 1 هر كالس دبيرستان نوبت دوم و هنرستان 

 1 2 3 هر كالس  آموزشگاهها

يآموزش عال  
ي موسسات آموزش عالريدانشگاه ها و سا )ديرمفي و غدي(مفكلي ربناي مترمربع سطح ز100هر    2 5/1  1 

يقاتيمراكز و موسسات تحق )ديرمفي و غدي(مفكلي ربناي مترمربع سطح ز100هر    2 5/1  1 

 اداري
(مفيد و غيرمفيد)كلمترمربع سطح زيربناي100هر                كاركنان  2 5/1  1 
(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع50هر               مراجعين   1 

)2(دفتر كار خصوصي (مفيد و غيرمفيد)كل زيربناي مترمربع50هر    2 5/1  1 
خدمات انتفاعي شامل شعب بانك، شعب پست، دفاتر پيشخوان و 

+10پليس   
(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع 20هر   2 5/1  1 

(مفيد)كلزيربناي مترمربع 20       هر  تجاري  1 66/0  4/0  

 بالكن تجاري 
به ازاء هر متر مربع، 20 مترمربع زيربنا معاف وبيش از 20تا 

(مفيد و غيرمفيد)كل مترمربع زيربناي20  
33/0  22/0  15/0  

(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع  100هر  بيمارستان  3 2 1 
(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع  100هر  درمانگاه و مركز بهداشت  3 2 1 

 1 2 3  (مفيد)  زيربناي مترمربع50هر  مطب پزشكان 
 1 2 3  (مفيد)  زيربناي مترمربع50هر  آزمايشگاههاي طبي

(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع  100هر  موزه و كتابخانه  2 
(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع 100هر  تئاتر و سالن اجتماعات و سينما  3 

(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع  100هر  ساير كاركردهاي فرهنگي  2 
(مفيد و غيرمفيد)كلزيربناي مترمربع  100هر  مذهبي  1 

  1  مترمربع زمين100هر  ورزشي روباز (ورزشگاه ها و استاديوم  و مجموعه هاي ورزشي آ
ورزشي مسقف (سالن هاي سرپوشيده و چندمنظوره، استخر 

)3(مجتمع هاي ورزشي و سالن هاي ورزشي كوچك منفرد  
(مفيد و غيرمفيد) مترمربع سطح زيربناي كل150هر   1  

)4((داراي مجوز گردشگري)جهانگردي و پذيرايي   
(مفيد و غيرمفيد)سطح زيربناي كل مترمربع 25هر   

1 
  متر مربع سطح عرصه400هر 

 1  اتاق3هر  هتل دو و سه ستاره
 1  اتاق2هر  هتل چهار و پنج ستاره

)5(فضاهاي جانبي هتل دو ، سه ستاره  1  (مفيد)  زيربناي مترمربع سطح 50هر  
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 به ازاء نوع كاربري
پاركينگپاركينگ موردنياز براساس نقشه حوزه هاي   

1حوزه  2حوزه   3حوزه    

)4(فضاهاي جانبي هتل چهار و پنج ستاره  1  (مفيد)  زيربناي مترمربع سطح 50هر  

 1  اتاق6به ازاء هر   ستارهكي , هتل ريمهمانپذ

 هتل آپارتمان
 1 هر واحدآپارتمان

 1  اتاق2هر 

)5(خدمات پشتيبان و جانبي هتل آپارتمان  
 1  (مفيد)   زيربناي مترمربع50تا

 1  مترمربع اضافه25به ازاء هر 

)6(مراكز تفريحي  
 1  مترمربع زمين 200هر 

(مفيد و غيرمفيد) مترمربع سطح زيربناي كل100هر   1 

 صنعتي و كارگاهي
 1  مترمربع زمين100هر 

(مفيد و غيرمفيد) مترمربع سطح زيربناي كل50هر   1 

  پاركينگ5حداقل   آژانس تاكسي

 2  مترمربع زمين100هر  خدمات خودرويي

)7(خدمات اجتماعي (مفيد و غيرمفيد) مترمربع سطح زيربناي كل100هر    1 

)8(فضاي سبز و پارك محله اي  

 --  مترمربع500كمتر از 

  واحد 3حداقل   مترمربع5000 تا 500

 يك واحد   مترمربع750 مترمربع به ازاء هر 10000 تا 5000

)8(فضاي سبز و پارك ناحيه اي   مترمربع مساحت600هر  
1 

)8(فضاي سبز و پارك شهري   مترمربع مساحت500هر  

 

  متر الزامي است. 5پيش بيني فضاي پارك جهت سرويس مدارس و مراجعين در مقابل مدارس به  عمق  )1(

 2/1 مترمربع به صورت 200به منظور تشويق مالكين به احداث فضاهاي دفتر كار وسيع تر ضابطه پاركينگ  براي دفاتر كار خصوصي با مساحت باالتر از  )2(

 (يك دوم) ضابطه محاسبه مي گردد. 

 سالن هاي ورزشي كوچك منفرد مانند: سالن هاي بيليارد، تنيس روي ميز، بولينگ، شطرنج، ايروبيك، بدن سازي، زورخانه و... )3(

  22/5/91براساس مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز مورخ  )4(

 باشد. خدمات جانبي شامل رستوران،كافي شاپ، تاالر و سالنهاي همايش، بانك، صرافي، تجاري و فروشگاه مي )5(

  درصد فضاي باز مي تواند به پاركينگ روباز اختصاص يابد.25در مراكز تفريحي حداكثر  )6(

 شامل شوراي محله، ناحيه و شهر، مجتمع هاي خدمات حمايتي، مؤسسه خيريه و كانونهاي اصالح و تربيت و... )7(

در صورت احداث كاربريهاي مجاز به استقرار در پاركها و فضاهاي سبز ، تعداد پاركينگ موردنياز آن كاربري به تعداد پاركينگ مورد نياز پارك و فضاي سبز  )8(
 اضافه خواهد شد.

باشد آپارتمان بايستي تامين گردد و كسري پاركينگ مورد تاييد نميالذكر براي هتل و هتل پاركينگ مورد نياز بر اساس ضوابط فوق:1تبصره

شود.مين پاركينگ مورد نياز از تعداد اتاقها و فضاي جانبي كاسته ميأو در صورت عدم ت  



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

479 

در محاسبات تعداد پاركينگ هاي موردنياز در صورت امكان تأمين، اعداد اعشاري حاصل از محاسبات تعداد واحد به صورت رياضي :2تبصره

 گرد مي گردد و در صورت پرداخت عوارض به همان شكل اعشاري محاسبه مي گردد. 

پاركينگ مورد نياز جهت مراجعين به ادارات دولتي بايستي به صورت مجزا از پاركينگ موردنياز كاركنان تأمين گردد. اين پاركينگ ها مي توانن :3تبصره 

%  مساحت زمين در فضاي باز تأمين گردند. 10در صورت كاهش سطح اشغال، بصورت روباز و حداكثر   

هاي مسكوني، شهرداري مكلف به اخذ عوارض كسري پاركينگ ميباشد.درخصوص كسري پاركينگ مطب پزشكان دركاربري: 4تبصره   

  متر مربع يك واحد پاركينگ بصورت حاشيه اي لحاظ گردد.100: تامين پاركينگ مساجد به ازاي هر5تبصره 

 

 ضوابط تأمين پاركينگ در پهنه مختلط

در پهنه هاي مختلط پاركينگ هاي موردنياز ساختمان ها و مجتمع هايي كه از كاربريهاي متفاوت 
برخوردارند، تعداد پاركينگ موردنياز معادل مجموع تعداد پاركينگهاي الزم براي هر يك از كاربريهاي 

 مسكوني و فعاليت مي باشد.

 حتي االمكان سعي شود در طراحي پاركينگ هاي موردنياز كاربري هاي مختلط (فعاليت با تبصره:
مسكوني) پاركينگ هاي موردنياز واحدهاي مسكوني بصورت مستقل از پاركينگ هاي موردنياز فعاليت 

 طراحي گردد. 

 ضوابط تأمين پاركينگ در پهنه هاي حفاظت

كليه مستحدثات مجاز به استقرار در اين پهنه ملزم به تأمين پاركينگ هاي موردنياز براساس جدول 
 كه شامل انواع G1ضوابط پاركينگ در پهنه حفاظت است و در زيرپهنه هاي فضاي سبز عمومي 

  ها است، ضوابط زير مالك عمل مي باشد.پارك

 مترمربع نياز به پاركينگ نيست و پارك هاي با 500-در پارك هاي محلي با مساحت كمتر از 1
 5000 مترمربع حداقل سه واحد پاركينگ و در پارك هاي بيش از 5000 تا 500مساحت 

  مترمربع تأمين حداقل يك واحد پاركينگ الزامي است.750مترمربع به ازاء هر 

 مترمربع تأمين حداقل يك واحد پاركينگ الزامي 600- در پارك هاي ناحيه اي به ازاء هر 2
 است.

  مترمربع تأمين حداقل يك واحد پاركينگ الزامي است.500-در پارك هاي شهري به ازاء هر 3

-ضوابط و مقررات پاركينگ عمومي4  
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عدم پيش بيني فضاي الزم و كافي جهت وسايل نقليه در مواقعي كه از آنها استفاده نمي شود از 
معضالت شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ است. اختصاص دادن قسمتي از عرض خيابان به 

پاركينگ ( پاركينگ حاشيه اي)، اساساً استفاده درستي از سطح خيابان هاي شهري نيست و سطح 
خيابانها كه براي عبور وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي گيرد و با هزينه گزافي احداث مي شود به 

 وسيله توقف و پارك وسايل نقليه، اشغال و از ظرفيت خيابانها كاسته خواهد شد.

در توسعه هاي جديد شهري و بازسازي بافتهاي قديمي پاركينگ عمومي بعنوان يكي از عناصر 
اصلي طرح  ريزي شهري بايد در نظر گرفته شود. لذا در اين قسمت به شرايط و ضوابط پاركينگ 

 عمومي مي پردازيم.

ب خا ب محل انت س راي منا ركينگهاي ب ا عمومي: پ  
 توقف آنها مراجعين كه كاربريهايي به عمومي پاركينگهاي احداث محل كه شود توجه

 بلند و متوسط توقفهاي براي و باشد نزديكتر ...) و داروخانه و بانك نظير ( دارند كوتاهتري

 روي پياده مسير مي توان ... و بيمارستانها ورزشگاهها، نظير كاربريها نوع به توجه با مدت

  گرفت. نظر در را بيشتري

   است: ضروري زير عوامل به توجه گذرگاهها شبكه به پاركينگ اتصال براي

 اطراف خيابانهاي در ترافيك گردش با جهت هم پاركينگ داخل در ترافيك گردش - 1

.باشد  

قرمز چراغ زمان در تقاطعها در متوقف باترافيك تداخل عدم - 2  

هاگردش ممنوعيت با تداخل عدم - 3  

اطراف تقاطعهاي مخصوصاً شبكه ترافيك اثرات بررسي - 4  

ه ركينگ خروجي و ورودي را ا   :پ
 راههاي باشد،مي يكديگر مجاور خروجي و ورودي داراي پاركينگ كه مواقعي در

 از متر 3 عرض با حداقل كننده، جدا محوطه يك بوسيله بايستمي خروجي و ورودي

.شوند جدا يكديگر  
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حوه ر ن را ن ق د ها محل دا رك ا ركينگهاي در پ ا :عمومي پ  
است: ضروري زير اصول به توجه پارك جاي نوع و محل انتخاب در  

.گيرد قرار پاركينگ طول امتداد در اصلي -راهروهاي1  

.باشد حداقل يكديگر با هروهاار تقاطع نقاط  -2  

 فاصله و متر 70 از كمتر، مسير مستقيم طول ها،اتومبيل سبقت از جلوگيري براي -3

.باشد متر 30 از كمتر هاماهي گرده  

 مشخص سكو و كشخط با گيرد قرار استفاده مورد نبايد پاركينگ براي كه -سطوحي4

  ) مجاز غير پارك از جلوگيري ( .گردد

 هايعقربه حركت جهت خالف رب داخلي گردش جهت اگر طرفهيك راهروهاي -در5

.دارند بهتري ديد رانندگان باشد ساعت  

.باشد يكطرفه، مايل يهاجاپارك و راهرو در ترافيك -جريان6  

.نباشد كمتر درجه 45 از مايل پاركينگ زاويه -7  

.باشد داشته درصد 2 يا 1 معادل شيبي پاركينگ سطح ، سطحي آبهاي تخليه نظر از -8  

ركينگ سازي محوطه ا پ  
 بر از سبز و باز فضاي يا و گياهان ديوار، نرده، بوسيله مي بايست عمومي پاركينگ حدود

 خارج موجبات وجه هيج به نقليه وسيله توقف كه شود جدا قسمي به عمومي گذرگاههاي

 پاركينگ كف در اين بر عالوه و نشود پاركينگ زمين مالكيت از اتومبيل بدنه از قسمتي شدن

 كردن توقف هنگام به راننده كه شود پيش بيني برجسته اي و كوتاه هايجدول مي بايست

 در نقليه وسيله استقرار وضعيت متوجه موانع اين با آن هايچرخ برخورد ضمن نقليه، وسيله

 كاهش جهت نگهباني موقعيت و شده كف سازي مي بايست پاركينگ كف  شود. توقف محل

شود. گرفته نظر در ورودي در از فاصله با بايستمي ورودي محلهاي در توقف و تراكم  
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:  ـ حركتيپاركينگ معلولين جسمي  

 

تعيين گرديده براي ) 12 جدولشماره (در كليه پاركينگهاي عمومي بايد تعدادي جاي پارك كه در
.استفاده معلولين جسمي در نظر گرفت  

 

) حداقل تعداد جاپاركها براي معلولين جسمي ـ حركتي در پاركينگ هاي عمومي12جدول شماره (  
 

 تعداد كل جا پارك
تعداد جا پارك براي معلولين جسميحداقل   

 مطلق مطلوب

25 تا 1  1 - 

50 تا 26  2 1 

100 تا 51  3 2 

100بيش از    درصد كل جا پاركها2  درصد كل جا پاركها3 

 

 

بايست رعايت گردد: نكات زير در طراحي پاركينگ معلولين جسمي مي  

.بايد محل جاپاركهاي مخصوص معلولين جسمي باعالمت استاندارد مشخص شود  

. مشخص شوديقع بين جاپاركهاي معلولين جسمي بايد با خط كشافاصله و  

  راهروها را قطع كنند.،معلولين جسمي نبايد ناچار شوند در مسير خود به طرف بناي مورد نظر

نبايد معلولين جسمي ناچار شوند كه در مسير خود به طرف داخل بنا، از پشت اتومبيل هاي پارك شده 

 (به صورت هم سطح) بگذرند.

 نبايد در مسير حركت معلولين جسمي پله بگذارند. 

به منظور سادگي جابجايي معلولين جسمي و همچنين سادگي اجراء توصيه مي شود كه طراح جاپاركهاي 

مخصوص معلولين جسمي را به صورت شيبدار طرح كند. به اين ترتيب كه ضلع طرف سكو را هم سطح 
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سكو، و ضلع مقابل آن را هم سطح راهرو پاركينگ بگيرد. بين جاپارك و پياده رو بايد جدول برجسته اي 

   رو شود. قرار دهد تا مانع تجاوز وسيله نقليه به داخل پياده

 براساس G-احداث پاركينگ مازاد بر ضوابط در قطعات و پالك هاي واقع در كليه پهنه هاي شهر (به استثناء پهنه 

 مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز مي باشد. 



 ���داری ال��رونیک

 
 

484 

 ضوابط پيش آمدگي

 سانتيمتر و با رعايت حريم 120-پيش آمدگي بنا در طبقات فوقاني در سمت گذر حداكثر به ميزان 1

 باشد :هاي هوايي برق بشرح زير ميشبكه

  سانتيمتر. 80 متر به ميزان 12متر تا  كمتر از 10-در معابر با عرض 2

  سانتيمتر. 100 متر به ميزان 20متر تا  كمتر از 12-در معابر با عرض 3

  سانتيمتر.120به ميزان متر و بيشتر 20-در معابر با عرض 4

 متر بوده ممنوع مي باشد. 10پيش آمدگي روي پخ گذرهايي كه يكي يا هر دو داراي عرض كمتر از -ايجاد 5

 آمدگي مجاز از شروع پخ خاتمه يابد. اي معادل پيشآمدگي مجاز در گذر، بايستي با فاصلهدر اين صورت پيش

  متر مي باشد.5/3-حداقل ارتفاع از زير قسمت پيش آمدگي تا كف گذر 6

  متر مي باشد.2-حداقل فاصله بين دو گوشه پيش آمدگي قائم دو پالك، در انتهاي كوچه هاي بن بست، 7
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 ضوابط حياط خلوت و نورگير

 -كليه فضاهاي اصلي ساختمان بايستي داراي نور و تهويه مناسب باشد.1

-چنانچه براي تأمين نور اطاق هاي خواب و نشيمن از نورگير استفاده گردد، رعايت حداقل مساحت نورگير 2

 مترمربع باشد اين  200 متر الزامي است و چنانچه مساحت ملك كمتر از 3 مترمربع با عرض حداقل 12

  درصد مساحت ملك مي باشد.6ميزان حداقل 

 مترمربع با عرض 6-چنانچه براي تأمين نور آشپزخانه از نورگير استفاده گردد، رعايت حداقل مساحت 3

 درصد 3 مترمربع 200 متر براي نورگير الزامي است اين ميزان براي قطعات با مساحت كمتر از 2حداقل 

 مساحت ملك مي باشد.

-حياط خلوتهاي واقع در شمال پالكهاي شمالي كه تمام عرض پالك را در بر مي گيرد  بايستي داراي حداقل 4

 درصد مساحت زمين را داشته باشد جزء 6 متر باشد. اين حياط خلوت ها در صورتي كه مساحتي كمتر  از 5/1عرض 

 درصد مساحت زمين باشد سطح آن جزء 6زيربنا و تراكم محاسبه مي گردد و در صورتي كه مساحت  آنها بيشتر از 

 گردد. در هر صورت مساحت اين حياط خلوت ها جزء سطح اشغال ساختمان مي باشد.زيربنا و تراكم محاسبه نمي

-كليه فضاهاي باز داخلي ـ پاسيو كه به صورت متمركز در يك نقطه از ساختمان احداث گردد و مساحت 5

  مترمربع باشد، سطح آن جزء تراكم ساختماني زيربنا منظور نمي گردد.24آنها بيشتر از 
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 ضوابط مربوط به سيما و منظر شهري

- نماسازي كليه وجوه قابل رويت ساختمان و سرپله اعم از ساخته شده و يا ساخت وسازهاي جديد الزامي 1

 است و پايان كار ساختمان پس از تأييد انجام اين امر مجاز مي باشد.

- در احداث ابنيه، انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد بگونه اي باشد كه عالوه بر رعايت ضوابط و مقررات 2

طرحهاي جامع و تفصيلي، طراحي شهري و ساير مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران موجب آلودگي 

 محيط زيست نشود و قابل بازيافت و پاكسازي باشد.

 -  وجه غالب سطوح بايد حتي االمكان با مصالح روشن  مانند آجر و سنگ نماسازي شود.3

-  در پهنه هاي فعاليت و مختلط، تعدد تابلوهاي معرفي فعاليت در يك منظر شهري مجاز نمي باشد و هر 4

فعاليت تنها  مجاز به استفاده از يك تابلو در نما يا جداره هر يك از معابر شهري كه فعاليت مذكور در حاشيه 

 آن قرار دارد، است.

- در طراحي ابنيه در پهنه سكونت فضاي موردنياز جهت انباري و محل خشك نمودن البسه و احداث 5

تأسيسات (چيلر، كولر و ....) بصورت نمايان در منظر شهري ممنوع است و تأسيسات بايستي با تمهيدات 

 مناسب و متناسب با نماي اصلي ساختمان از نظر ديد عمومي حذف شوند.

  درصد كل سطح نما، مجاز است.20- استفاده از سطوح شفاف و شيشه اي با مساحت حداكثر 6

- تعبيه كانال و لوله هاي تأسيساتي در نماهاي اصلي ساختمانها و بناها ممنوع است. شهرداري مجاز است 7

كليه مالكين و ساكنين ساختمان هايي كه در نماي اصلي آنها كانال  و لوله هاي تأسيساتي به كار رفته ، الزام به 

 رفع مورد بنمايد.

- در بكارگيري مصالح ساختماني واحدهاي نوساز در همسايگي ساختمانهاي موجود، رعايت هماهنگي در 8

 نماي بنا الزامي است.

  متر از لبه بام صورت پذيرد. 3هاي صاف حداقل به فاصله - نصب تأسيسات روي بام9

 -احداث انبار موقت و دائم و انبار كردن وسايل بر روي پشت بام و بالكن ها مجاز نيست.10

 -ايجاد پنجره يا بازشو در ديوارهاي واقع در لبه هاي زمين به سمت پالكهاي مجاور مجاز نيست.11

 متر 3-حداقل فاصله مجاز پنجره فضاهاي اصلي رو به يكديگر از واحدهاي مسكوني مجزا در يك طبقه 12

 است.

   متر است. 10/3-حداكثر ارتفاع مجاز سرپله از روي كف نهايي بام و اتاقك آسانسور 13
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-نماسازي مشرف به حياط همسايه و نماي جانبي با مصالح مناسب و هماهنگ با نماي ساختمانهاي 14

 عهده مالك بوده و الزم االجراست.همسايه به

 -نماي ساختمانها مي بايست در كميسيون معماري شهرداري مورد بررسي و به تأييد برسد. 15

 

 

 -تغيير كاربري اين سطوح، منوط به پرداخت حقوق شهري تغيير كاربري به شهرداري مي باشد. 1

بر روي اراضي باير تعيين گرديده است، تغيير كاربري منوط به تهيه طرح قابل تغيير -در مواردي كه كاربري2

 انطباق و تصويب در كميسيون ماده پنج مي باشد. 

پس از تغيير، تابع پهنه اي است قابل تغيير -نحوه استفاده از اراضي و ضوابط ساخت وساز در اراضي با كاربري3

 كه كاربري مذكور در آن واقع شده است. 
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 ضوابط عمومي احداث بنا

1- سطوح ايوان و بالكن، در محاسبه سطح مجاز ساختماني ، در صورتي كه از يك طرف بسته باشد 1
2

 

2مساحت آن و چنانچه طرفين آن بسته باشد 
3

ديوار،  مساحت آن و چنانچه كليه جهات آن به وسيله 

 مي شود.شيشه يا شبكه مسدود باشد تمام سطح آن جزء تراكم ساختماني محسوب 

- زيرزمين و پيلوت و ساير طبقات مشروط به اينكه براي انبار، محل تأسيسات و پاركينگ و فضاهاي 2

عمومي در نظر گرفته شده باشد، در حد سطح اشغال مجاز طرح تفصيلي ، جزء تراكم ساختماني محسوب 

 نخواهد شد.

انباري خصوصي داخل واحدها در طبقات جزء تراكم ساختماني محسوب مي گردد.تبصره :  

 50/1-حداكثر ارتفاع سطح تمام شده سقف زيرزمين از كف معبر(درحد سطح اشغال مجاز) نبايستي از 3

 متر تجاوز نمايد.

-پوشش منبع آب و كولر جزء سطح ساختماني و ارتفاع مجاز نمي باشد و ارتفاع آن از آخرين حد ارتفاع 4

  متر تجاوز نمايد.10/3مجاز مصوب طرح تفصيلي نبايستي از 

- در صورت ايجاد و احداث رواق حريم تجاري در حاشيه معابر عمومي و در اجراي طراحي شهري و 5

طرح هاي بدنه سازي مصوب ، مشروط به اضافه شدن سطح اين رواق ها و حرائم به فضاي عمومي شهر، 

 سطح آنها جزو تراكم ساختماني مجاز محاسبه نخواهد شد.

 -ايجاد راه پله براي دسترسي طبقات فوقاني از طريق فضاي باز مجاز نمي باشد.6

- اضافه ارتفاع دست انداز بام براي هم تراز كردن خط آسمان بنا با خط آسمان بناهاي مجاور بالمانع 7

  سانتيمتر مي باشد.80است و جزء حداكثر ارتفاع مجاز محسوب نخواهد شد. ارتفاع مجاز دست انداز 

 رعايت مسائل ايمني در طراحي و ساخت وساز دست انداز الزامي است.تبصره:

-در محورهاي شمالي ـ جنوبي، قطعاتي كه شامل تعريض مي گردند و صدور مجوز آنها براساس مساحت 8
 سند اوليه مي باشد، ميزان پيش آمدگي ساختمان بايستي به گونه اي باشد كه مزاحم قطعات همجوار نگردد.  

  الزامي است.2800ساختمان و آئين نامه -درطراحي ساختمان، رعايت كليه مباحث مقررات ملي9

  متر بيشتر باشد.5/2-ارتفاع ديوار محوطه پالك نبايستي از كف حياط از 10
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 -ايجاد دسترسي براي كليه واحدهاي مسكوني به حياط، در هر حالت الزامي است.11

  متر مي باشد.6/0-حداكثر ارتفاع مجاز حريم (گردش خريدار) واحدهاي تجاري 12

  متر مي باشد. 6/0-در واحدهاي تجاري خطي حداكثر ارتفاع مجاز كرسي واحدهاي تجاري 13

- ايجاد زيرزمين خارج از حد مالكيت و در زيرگذرها مجاز نمي باشد.14  

-نصب تابلو اعالنات و نوشته ها و نقاشيهاي تبليغاتي در بدنه هاي جانبي بناها مجاز نمي باشد، مگر مواردي 15
 كه رأساً توسط شهرداري انجام مي شود.

-محل نصب تابلوهاي كليه اماكن تجاري خدماتي بايستي در طرح معماري بنا پيش بيني گردد و پس از 16
احداث بنا، نصب تابلوها فقط در محلهاي پيش بيني شده در طرح معماري كه به تأييد شهرداري رسيده است، 

 مجاز مي باشد.
-سمت بازشو درب ماشين رو و درب حياط به طرف معبر ممنوع است. 17  

-كليه عقب نشيني ها در طبقه همكف كه به منظور ايجاد ورودي يا معبر سرپوشيده عمومي ايجاد مي گردد، 18
 متر اختالف ارتفاع با گذر داشته و متصل به گذر عمومي باشد، جزء تراكم و زيربنا 6/0در صورتيكه حداكثر 
 محسوب نخواهد شد.

-سطح پلكاني كه صرفاً به منظور خروج اضطراري طراحي و اجرا مي شود، جزء تراكم محسوب نمي شود.19  

-در زمينهاي تفكيكي كه داراي طول يكسان و در يك راستا مي باشند، ساختمانهاي قديمي كه كمتر يا 20
 بيشتر از حد ضابطه ساخت وساز نموده اند ، مالك عمل پيشروي نمي باشند.

نشيني مطابق بايست با رعايت عقب-صدور هرگونه مجوز جهت انجام تعميراساسي و تغيير اساسي مي21
 طرح تفصيلي و ضوابط باشد.

-زمينهاي مشاعي كه داراي عقب نشيني (يك يا چند نوبت) مي باشند ، عرصه مالك عمل جهت سطح اشغال، 22
 200مساحت عرصه پس از آخرين عقب نشيني است. مثالً چنانچه مساحت عرصه پس از چند نوبت تعريض از 

 مترمربع تقليل يابد ، مساحت مالك عمل به لحاظ سطح اشغال، پيشروي و حدود ابعاد اربعه ، 150مترمربع به 
  مترمربع) مي باشد.150مساحت باقيمانده (

هاي داراي سند چنانچه مساحت وضع موجود و مساحت سند ، داراي مغايرت باشد مالك موظف -در زمين23
 است سند خود را اصالح نموده و شهرداري براساس سند اصالحي نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد. 

-در كليه پالك هايي كه، بخشي از پالك در طرح تعريض قرار دارد: 24  
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 درصد مساحت ملك باشد، ميزان سطح اشغال و تراكم 10الف- در صورتي كه ميزان مساحت در تعريض كمتر از 
 براساس سند اوليه است.

 درصد مساحت ملك باشد، سطح اشغال براساس 10ب- در صورتي كه ميزان مساحت در تعريض پالك بيش از 
باقيمانده پالك پس از تعريض و تراكم براساس سند اوليه مي باشد. در اين صورت تا دست يابي به تراكم نهايي 

 حداكثر تا يك طبقه اضافه تر با رعايت حقوق مجاورين بالمانع مي باشد. 

-چنانچه پالكي در بين دو پالك ساخته شده قبلي قرار گرفته باشد كه براساس ضوابط ساختماني قبل و با 1
اخذ مجوزهاي قانوني ، داراي تعداد طبقات و ارتفاع بيشتر از ضوابط ساختماني طرح تفصيلي مصوب (جديد) 

باشند، پالك فوق مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات به خصوص تأمين پاركينگ و رعايت حداقل 
 فضاي باز به ازاي هر واحد مسكوني مطابق پالك هاي مجاور احداث بنا نمايد. 

-چنانچه پالكي در مجاورت قطعه اي نوساز بوده كه داراي پيشروي بيش از حد مجاز ملك فوق (طبق 2
% عرض زمين به ميزان پيشروي 50حداكثر تا داراي پايان كار از شهرداري باشد،ضوابط طرح تفصيلي) و 

 .ضلع مشترك پالك مجاور بالمانع مي باشد

 

 

-چنانچه قطعه اي در مجاورت پالكي با ساخت قديمي بوده كه بيش از حد مجاز ضوابط ساخت وساز نموده 3
است، حتي با اخذ رضايت از پالك مجاور قديمي، مجاز به پيشروي بيش از حد مجاز تعيين شده در پهنه 

 نمي باشد. 

-چنانچه دو قطعه مجاور يكديگر به دليل استقرار در دو پهنه متفاوت داراي ميزان مجاز متفاوتي در پيشروي 4
 باشند: 

الف- در صورتي كه قطعات مجاورين ساخته نشده باشد، آخرين قطعه اي كه در محدوده پيشروي كمتر مي باشد، 
% عرض زمين خود را با قطعه با پيشروي مجاز بيشتر تطابق دهد. 50مي تواند با پيشروي در حد   
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ب- در صورتي كه آخرين قطعه واقع در پهنه با پيشروي كمتر براساس ضوابط، احداث بنا نموده باشد، اولين قطعه واقع 
% عرض زمين ميزان پيشروي خود را با قطعه مجاور منطبق نمايد. بديهي 50در پهنه با پيشروي بيشتر، در حد 

 است در اين صورت ميزان كسر شده از سطح اشغال در محاسبات تراكم نهايي منظور مي گردد. 
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-در مجاورت پالك هايي كه با دو نوع تفكيكي متفاوت در كنار يكديگر قرار گرفته باشند، مثالً پالك اول داراي 1
تفكيكي شرقي ـ غربي بوده و پالك دوم داراي تفكيكي شمالي ـ جنوبي باشد و الگوي استقرار بنا در پالك 

 متقاضي بايستي مطابق ضابطه باشد، ميزان پيشروي در ضلع مجاور با تفكيكي بايد صرفاً در حد مجاز ضابطه باشد. 
-در تفكيكي هاي ناهمگون، هر پالك در حد مجاز خود بايستي اقدام به ساخت وساز نمايد. 2  

 در حاالت استثنايي پيشنهاد شهرداري جهت اظهارنظر نهايي به كميته فني كميسيون ماده پنج ارجاع مي گردد.:1تبصره 

 ) شهرداري ميتواند مجوز احداث بناي دو بلوك را صادر نمايد.S) ≤ 600 اگر مساحت پالك اجازه بدهد: 1تبصره 

 ها نسبت به مجاورين، مقرر گرديد نماهاي جانبي نيز مانند نماي بر و نماي اصلي، نما شود. درخصوص پيشروي بلوك :2تبصره 
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  مشاعات -2-5

 فضاهاي مشاعي در كليه ساختمان هاي مسكوني و غيرمسكوني مطابق جداول زير مي باشد:

 

) فضاهاي مشاعي و مجاز به احداث در مشاعات ساختمان هاي مسكوني 13جدول شماره (  

مشاعات 
ساختمان ها
 ي مسكوني

گ
كين

پار
**

*
 

ي
بار

 ان

بي
 ال

ي
دار

راي
س

**
 

س 
روي

س

تي
اش

هد
ب

*
 

 

ت
ري

دي
 م

ت
عا

طال
 ا

تر
پيو

كام
ت 

ساي
 

ت
عا

ما
جت

ن ا
سال

 

ها
چه 

ي ب
باز

ي 
ضا

 ف

ت
سا

سي
 تأ

اله
 زب

ت
شو

 

 و 
پله

اه 
و،ر

ه ر
را

ور
س

سان
 آ

ش
رز

 و

 و 
ها

ش 
واك

ه
ها

ير
رگ

 نو

            √    √ حياط

 √ √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ زيرزمين

همكف يا 
 √ √ √ √ √ پيلوت

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √  √ √ √ √ √ √  √    √ √  طبقات

 √  √  √            پشت بام

 
  مترمربع مجاز است.3* مساحت سرويس بهداشتي در حياط، حداكثر 

  مترمربع مجاز مي باشد.50* * مساحت سرايداري براي مجتمع ها، حداكثر 

 * * * پاركينگ در حياط مربوط به واحدهايي است كه كمتر از سطح اشغال مجاز احداث بنا كرده و بخشي از پاركينگ مورد نياز را در حياط تأمين مي نمايد.
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  ) فضاهاي مشاعي در مجتمع هاي غيرمسكوني (تجاري ـ اداري و خدمات)14جدول شماره ( 

مشاعات 
ساختمانهاي 

تجاري ـ 
اداري و 
 خدمات

ني
هبا

نگ
 

ي
دار

راي
س

 * 
*

 

**
**

انه
زخ

ما
 ن

تي
اش

هد
س  ب

روي
 س

ت 
ساي

 و 
ت

ري
دي

م
تر

پيو
كام

 *
 

ت 
عا

طال
ا

* *
 *

 

گ
كين

پار
راه 

ور
س

سان
و آ

له 
پ

 

ت
سا

سي
 تأ

         √ حياط

 √ √ √   √  √ √ زيرزمين

  √ √ √ √ √ √ √ √ همكف 

  √ √  √ √ √   طبقات

 √ √        پشت بام

 

  مترمربع40* مساحت اتاق مديريت و سايت كامپيوتر حداكثر 

  مترمربع50* * سرايداري حداكثر 

  مترمربع6*** اطالعات حداكثر 

   12- 2-3**** ارجاع به بند 
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 ساير ضوابط عمومي

-احداث ساختمان پست ترانسفورماتور برق و تأسيسات دستگاههاي تلفن شهري (بدون فضاي اداري) 1
و ايستگاه تقليل فشار گاز در كليه پهنه ها با رعايت ضوابط زيست محيطي و سالمت و ايمني مجاز 

مي باشد. بديهي است رعايت ضوابط ايمني موردنظر اداره آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري ضروري 
 است. الزم به توضيح است احداث فضاي فوق در معابر عمومي در پياده روها ممنوع است. 

- هرگونه تخريب و يا احداث ساختمانهاي جديد و يا الحاق ساختمان ديگر با هر نوع كاربري به ساختمان قبل 2
 و تغييرات اساسي ساختمان بايستي با مجوز شهرداري انجام پذيرد.

، نيازمند اخذ گردد و تغيير عملكردي فضا مي ه اي كه منجر به تغيير ساز-تعميرات و تغييرات اساسي3
 هرگونه تعميرات و تغييرات غيراساسي نظير گچ كاري، كاشي كاري، مرمت مجوز از شهرداري مي باشد.

پشت بام، كف سازي محوطه هاي داخلي ساختمان، تعميرات تأسيساتي (آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب)، 
 عمليات محوطه سازي داخل فضاي باز قطعه مالكيت، نياز به اخذ مجوز از شهرداري ندارد.

نماسازي نياز به اخذ مجوز از شهرداري دارد.تبصره:  

-رعايت ضوابط آتش نشاني و خدمات ايمني در كليه پهنه ها الزامي است .4  

- در صورتيكه يك قطعه مالكيت مشمول چند نوع ضابطه گردد، باالترين ارجحيت شامل ضوابط عمومي 5
 مي گردد.

-  هدايت هر نوع فاضالب به گذرهاي عمومي ممنوع است و مي بايستي از طريق شبكه فاضالب شهر 6
 دفع گردد.

ي وفرهنگي خيتاري هاهآثارومحوطهيدركلي) وبازسازي ،نوسازياء،بهسازيمرمت،اح (وسازضوابطساخت-7
. خواهدبودي راثفرهنگيتابعضوابطومقرراتمصوبم،يراثفرهنگيثبتشدهتوسطسازمانم  

- تغيير در نماي ابنيه ارزشمند تاريخي و هرگونه اقدام براي ايمن سازي اين ابنيه و تغييرات در داخل 8
 بنا، منوط به مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

-در طراحي اجرايي كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني رعايت كليه مباحث مقررات ملي 9
 ساختمان الزامي است. 

-رعايت ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي 10
 25/4/74 زمين شهري مصوب مورخ 14كشاورزي و آيش در محدوده شهري براساس دستورالعمل ماده 

و اصالحيه هاي بعدي الزامي است. در اجراي اين ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در 
  مجمع تشخيص مصلحت نظام رعايت گردد. 13/5/88 و اصالحيه مصوب 1359شهرها مصوب 
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 قانون 148 و 147-كليه اراضي مشجر و اراضي با كاربري باغ و فضاي سبز در طرح كه به استناد مواد 11
،تفكيك و يا افراز گرديده اند، هر گونه 14 نامه ماده ثبت به قطعات كمتر از مساحت قيد شده در آيين

تصميم گيري در خصوص تعيين و يا تغيير كاربري و يا ساخت وساز بايستي در كميسيون ماده پنج مطرح 
 گردد.    

-در كليه زير پهنههاي فعاليت12 S M ( و مختلط) (و سكونت عام )  R1 به استثناء محدوده استحفاظي باغات به 
منظور ممانعت از تفكيك اراضي و امالك، در قطعات با وسعت سه برابر حد نصاب تفكيك در پهنه، به عنوان 
تشويق مشمول ضابطه ساختماني (از لحاظ سطح اشغال و تراكم) پهنه ي تا يك رده باالتر و امالك واقع در 

پهنه هاي رده آخر يك طبقه تشويقي معادل زيربناي مجاز آخرين طبقه با رعايت ضوابط عرض گذر و در قطعات با 
نصاب تفكيك در پهنه، مشمول ضابطه ساختماني (از لحاظ سطح اشغال و تراكم) پهنه ي تا دو وسعت پنج برابر حد 

رده باالتر و امالك واقع در پهنه هاي رده آخر دوطبقه تشويقي معادل دوبرابر زيربناي مجاز آخرين طبقه درطبقات 
باشد. معادل پهنه همتراز از نظر تعداد طبقات با رعايت ضابطه عرض گذر مجاز مي  

 در محدوده هاي ميراث تاريخي و حرايم آنها چنانچه ضوابط تشويقي فوق از ضوابط ارتفاعي سازمان ميراث فرهنگي، تبصره:
 صنايع دستي و گردشگري بيشتر باشد، ضوابط ميراث فرهنگي مالك عمل خواهد بود. 

-در محدوده بافت هاي فرسوده جهت تشويق به تجميع قطعات، در صورت تجميع بيش از دو قطعه، براي هر 13
 مترمربع)، 210قطعه اضافه بر دو قطعه و مشروط به رسيدن مساحت قطعات تجميعي به حد نصاب ساخت وساز (
 به ميزان ده درصد و حداكثر تا حد يك طبقه (سطح اشغال مجاز) به تراكم نهايي اضافه مي گردد. 

-به منظور ارتقاء عملكرد محورها وگسترههاي  فعاليت با عملكرد شهري و فراشهري با زير پهنههاي 14 S122 و

 S211 M121و M111 مختلط با زير پهنههاي و هاي سكونت عام  و كليه زير پهنه R1 به استثناء ) R111 به ( 
قطعات واقع در پهنههاي مذكور كه داراي مساحت بيش از يك هكتار ميباشند، به استثناي فضاهاي عمومي 

 وباز، نيازمند تهيه طرح انطباق و تصويب در كميسيون ماده پنج در چارچوب ضوابط ذيل ميباشند :
  هكتار 1) ضوابط ساختماني قطعات با مساحت بيش از 15جدول شماره (

حداكثر سطح  حداكثر تراكم پهنه
حداقل عرض  ارتفاع طبقات اشغال

 گذر

S ( براساس طرح انطباق ) 45 ( براساس طرح انطباق) ( براساس طرح انطباق) 35 

M (براساس طرح انطباق ) 45 ( براساس طرح انطباق) ( براساس طرح انطباق) 30 

R1 (براساس طرح انطباق ) 36 ( براساس طرح انطباق) ( براساس طرح انطباق) 25 
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)1:2000هاي هاي سكونت در طرح تفصيلي شهر شيراز (نقشهوساز در زير پهنه) ضوابط ساخت17جدول شماره (  
  متر كسر مي گردد.5/1* در صورت عدم احداث زيرزمين، از حداكثر ارتفاع 

گردد.متر جهت احداث جان پناه اضافه مي1 سانتيمتروحداكثر80پناه در نظر گرفته نشده و به مقادير فوق حداقل : در محاسبات حداكثر ارتفاع ساختمان محاسبه ميزان ارتفاع جان1تبصره   

: مساحت رمپ جزء مساحت حداقل فضاي باز به ازاي هر واحد مسكوني محاسبه نمي گردد.2تبصره   

پهنه هاي 
 كالن

پهنه هاي 
اصلي (با كد 

 يك رقمي)

كد دو 
كد سه  پهنه ها رقمي

 مشخصات زيرپهنه ها رقمي

 ضوابط كلي ساخت و ساز

حداكثر 
 ارتفاع*

حداقل 
مساحت 
 تفكيك

حداقل 
مساحت 

 قطعه

حداقل فضاي باز 
به ازاء هر واحد 

 مسكوني
 توضيحات

حداكثر 
تراكم 

ساختمان
 ي

حداكثر 
تعداد 
طبقات 
 مسكوني

حداكثر 
سطح 
 اشغال

حداقل 
 عرض معبر

 
 Rسكونت 

مسكوني 
 R1عام 

R11 مسكوني با تراكم كم R111 30 70 210 11 6 60 2 120 مسكوني دو طبقه  

R12 مسكوني با تراكم متوسط 
R121 20/14 8 60 3 180 مسكوني سه طبقه  300 250 25  

R122 40/17 10 60 4 240 مسكوني چهارطبقه  400 300 20  

R13 مسكوني با تراكم زياد 
R131 60/21 12 55 5 260 مسكوني پنج طبقه  500 350 20  

R132 80/23 16 50 6 280 مسكوني شش طبقه  500 400 20  

مسكوني 
 R2ويژه 

R21 مسكوني ويژه بافت تاريخي R211 ـــ ـــ ـــ تثبيت الگوي وضع موجودتاتهيه وتصويب طرح ويژه مداخله مسكوني ويژه بافت تاريخي  

R22 مسكوني ويژه بافت مركزي 
R221 40/17 10 55 4 200 مسكوني ويژه بافت مركزي چهار طبق  250 250 25  

R222 60/21 12 50 5 240 مسكوني ويژه بافت مركزي پنج طبقه  300 300 20  

R23 ارزشمند روستاييويژه بافتمسكوني  R231  بافت ارزشمند روستائيمسكوني ويژه   ـــ ـــ ـــ تثبيت وضع موجود 

R24 مسكوني ويژه بلندمرتبه 
R241 40/33 24 35 9 300 مسكوني ويژه هفت تا نه طبقه  800 600 20  

R242 نيمه پيوسته 25 800 1200 43 24 30 12 350 مسكوني ده تا دوازده طبقه 

R25 مجتمع هاي مسكوني 

R251 60/21 ـ 25 5 120 مجتمع مسكوني با تراكم كم  5000 2000 25 

با ارائه طرح 
توجيهي و 

 ناپيوسته

R252 10/30 - 25 8 180 مجتمع مسكوني باتراكم متوسط  5000 2000 20 

R253 5/36 - 25 10 230 مجتمع مسكوني باتراكم زياد  10000 5000 25 

R254 25 5000 10000 43 ـ 25 12 280 مجتمع مسكوني با تراكم  بسيار زياد 

R255 
 با ارتفاع مجتمع مسكوني با تراكم  بسيار زياد

) هاي شهريبا ارتفاع نامحدوده (نشانه 350 نامحدود  25 5000 10000 نامحدود 
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هاي سكونت در طرح تفصيلي شهر شيراز متناسب با مساحت قطعه و عرض گذر وساز در زير پهنه) ضوابط ساخت18جدول شماره (  

 پهنه هاي اصلي پهنه هاي كالن
 (كد يك رقمي)

 پهنه ها
 (كد دو رقمي)

 زيرپهنه ها
 (كد سه رقمي)

مساحت قطعه 
 S(مترمربع) 

حداكثر تراكم 
ساختماني مجاز 

 (درصد)
حداقل 

 عرض معبر
حداكثر تعداد 

 طبقات مسكوني
حداكثر سطح 
 مالحظات اشتغال (درصد)

 Rسكونت

 R1 مسكوني عام

مسكوني با تراكم 
 R12متوسط 

مسكوني سه طبقه 
R121 

70>> S140 120 6 2 60 
 250<S ≤ 140  150 8 3 60 

S ≤ 250  180 8 3 60 

مسكوني چهار طبقه 
R122 

70>> S140 120 6 2 60 
 180<S ≤ 140  150 8 3 60 

300<S ≤ 180  180 8 3 60 
S ≤ 300  240 10 4 60 

مسكوني با تراكم 
 R13زياد 

 طبقه 5مسكوني 
R131 

70>> S140 110 6 2 55 

 
180<S ≤ 140  145 8 3 55 
250<S ≤ 180  165 8 3 55 
350<S ≤ 250  220 10 4 55 

S ≤ 350  260 12 5 55 

  طبقه6مسكوني   
R132 

70>> S140 100 6 2 50 

 
180<S ≤ 140  130 8 3 50 
250<S ≤ 180  150 8 3 50 
350<S ≤ 250  200 10 4 50 
400<S ≤ 350  240 12 5 50 

S  ≤ 400  280 16 6 50 

 مسكوني ويژه
R2 R22 

مسكوني ويژه بافت 
مركزي چهار طبقه 

R221 

140<S<  70  110 6 2 55 

 

180<S ≤ 140  140 8 3 55 
250<S ≤ 180  160 8 3 55 

S ≤ 250  200 10 4 55 

مسكوني ويژه بافت 
مركزي پنج طبقه 

R222 

140<S<  70  100 6 2 50 
180<S ≤ 140  130 8 3 50 
250<S ≤ 180  150 8 3 50 
300<S ≤ 250  200 10 4 50 

S ≤ 300  240 12 5 50 
1انديس دار در منطقه  ) پهنه هاي سكونت19جدول شماره (  

 طبقات باالتر (درصد) همكف (درصد) حداكثر ارتفاع حداكثر سطح اشغال حداقل اندازه قطعه تعداد طبقات ساختماني حداكثر تراكم ساختماني (درصد) پهنه انديس دار
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) ضوابط ساخت و ساز در هر يك از زيرپهنه هاي فعاليت20جدول شماره (   

 پهنه هاي اصلي پهنه كالن
 زيرپهنه با كد سه رقمي (مشخصات كلي) پهنه ها (با كد دو رقمي) (با كد يك رقمي)

حداكثر 
تراكم 

ساختمان
ي 

 (درصد)

حداكثر 
تعداد 
 طبقات

حداكثر سطح اشغال 
حداقل  (درصد)

مساحت 
قطعه و 
 تفكيك

حداق
ل 

عرض 
 گذر

حداك
ثر 

 ارتفاع
در طبقه  توضيحات

 همكف و اول

در 
طبقات 
 باالتر

 Sفعاليت 

تجاري ـ اداري و 
 خدمات
)S1( 

 

S11 (تجاري ـ خدماتي و فرهنگي) بازار S111 ـــ  تثبيت وضع موجود تا تهيه و تصويب طرح ويژه مداخله بازار سنتي شيراز   

S12 تجاري ـ اداري و خدماتيمحورهاي  

S121 (با طرح توجيهي ) ـــ 2000 35 60 نامحدود 500 محورهاي ويژه بلند مرتبه   

S122 
محورهاي تجاري ـ اداري و خدمات (فراشهري ـ شهري 

4/30 35 600 50 60 8 380 ـ حوزه اي)   

S123 (منطقه اي) 24 24 400 50 60 6 300 محورهاي تجاري ـ اداري و خدمات  
S124 (زيرمنطقه اي) 5/12 18 250 60 60 3 180 محورهاي تجاري ـ اداري و خدمات   

مراكز و گستره هاي 
تجاري ـ اداري و 

خدمات  با غلبه سبز و 
 S2باز 

S21 
گستره ها و كانون هاي تجاري ـ 

 اداري و خدمات

S211  گستره ها و كانون هاي تجاري ـ اداري و خدمات
5/33 35 800 35 50 9 300 (فراشهري ـ شهري)   

S212*  تجاري ـ اداري وخدمات (منطقه اي)ها و كانون هايگستره  220 6 50 35 400 24 24  
S213  2/9 18 200 50 50 2 100 گستره ها و كانون هاي تجاري ـ اداري و خدمات (زيرمنطقه   
S214 (با طرح توجيهي) اول، دوم و 40 نامحدود 360 گستره هاي ويژه بلندمرتبه 

كميته هاي   35 يك هكتار 30 سوم
 فني مربوطه

S22 محورهاي تجاري ـ اداري و خدمات S221 (فراشهري ـ شهري)24 35 400 40 50 6 240 محورهاي تجاري ـ اداري وخدمات  
S222 (منطقه اي) 21 24 300 40 50 5 200 محورهاي تجاري ـ اداري ـ خدمات  

S23 
گستره ها و كانون هاي تجاري ـ 
 اداري و خدمات با غلبه فرهنگي

S231 
محورها، گستره ها و كانون هاي تجاري ـ اداري و 

  24 35 400 40 50 6 240 خدمات با غلبه فرهنگي (فراشهري ـ شهري ـ حوزه اي)

S232  گستره هاي و كانون هاي تجاري ـ اداري و خدمات با
5/17 24 ـــ 40 50 4 160 غلبه فرهنگي (منطقه اي)   

S24 گستره هاي خدمات عمومي 
S241 5/17 35 10000 40 40 4 160 گستره هاي خدمات عمومي (فراشهري ـ شهري ـ حوزه ا   
S242 (منطقه اي) 5/14 24 5000 50 50 3 150 گستره هاي خدمات عمومي   

S243 (زيرمنطقه اي) 2/9 18 2500 50 50 2 100 گستره هاي خدمات عمومي   

5/17 24 __ 50 50 4 200 * در صورت عدم احراز شرايط حداقل مساحت قطعه   
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  ) ضوابط ساخت وساز در هر يك از زيرپهنه هاي مختلط24جدول شماره ( 

 پهنه هاي اصلي پهنه كالن
 زيرپهنه (با كد سه رقمي) پهنه ها (با كد دو رقمي) (با كد يك رقمي)

حداكثر 
تراكم 

ساختماني 
 (درصد)

حداكثر 
تعداد 
 طبقات

حداقل  حداكثر سطح اشغال
مساحت 

 قطعه

حداقل 
عرض 

 گذر

حداقل 
ضريب 
سكونت 
 (درصد)

حداكثر 
در طبقه  توضيحات ارتفاع

 همكف

در 
طبقات 
 باالتر

مختلط 
)M( 

مختلط تجاري ـ 
اداري ـ خدماتي 

 با مسكوني
)M1( 

M11  محورهاي مختلط تجاري ـ
 اداري و خدمات با مسكوني

M111 
محورهاي مختلط تجاري ـ اداري و 

خدمات با مسكوني (فراشهري ـ 
 شهري و حوزه اي)

280 6 60 45 500 35 40 24  

M112  محورهاي مختلط تجاري ـ اداري و
  21 50 24 400 50 60 5 240 خدمات با مسكوني (منطقه اي)

M113  محورهاي مختلط تجاري ـ اداري و
5/12 70 18 250 60 60 3 180 خدمات با مسكوني (زيرمنطقه اي)   

M12  گستره هاي مختلط تجاري ـ
 اداري و خدمات با مسكوني

M121 
گستره هاي مختلط تجاري ـ اداري و 

خدمات با مسكوني  (فراشهري ـ 
 شهري و حوزه اي)

320 9 50 35 700 35 40 5/33   

M122  گستره هاي مختلط تجاري ـ اداري و
  27 50 24 500 35 50 7 240 خدمات با مسكوني (منطقه اي)

M123  گستره هاي مختلط تجاري ـ اداري و
7/15 70 18 300 50 50 4 200 خدمات با مسكوني (زيرمنطقه اي)   

M124  گستره هاي مختلط تجاري ـ اداري و
  ـــ 70 35 5000 35 50 نامحدود 400 خدمات با مسكوني ويژه (با طرح توجيه

گردشگري و 
فرهنگي با 

 )M2مسكوني (
M21 مختلط مسكوني محورها وگستره هاي

تفريحيگردشگري ــ فرهنگي ـ  M211 مختلط مسكوني ـ محورها وگستره هاي
تفريحيگردشگري ـفرهنگي ـ  280 6 60 45 800 24 30 24  

عملكردهاي مختلط 
شهري باغلبه 
 خدمات عمومي

M3)( 
M31 

محدوده هاي با قابليت 
برنامه ريزي (تأمين خدمات 

 اساسي)
M311 

محدوده هاي با قابليت 
برنامه ريزي (تأمين خدمات 

 اساسي)
 نيازمند تهيه طرح ويژه مطابق با برنامه پيشنهادي مشاور

تصويب در 
كميته فني 

كمسيون ماده 
 پنج

  متر جهت احداث جان پناه اضافه مي گردد.1 سانتيمتر و حداكثر 80: در محاسبات حداكثر ارتفاع ساختمان، محاسبه ميزان ارتفاع جان پناه در نظر گرفته نشده و به مقادير فوق حداقل 1تبصره 
) الزامي است.17: تأمين حداقل فضاي باز به ازاء هر واحد مسكوني متناسب با پهنه مسكوني همسان از نظر تعداد طبقات براساس جدول شماره (2تبصره 
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) ضوابط ساخت وساز در هر يك از زيرپهنه هاي سبز و باز (حفاظت)27جدول شماره (  

 مشخصات كلي زيرپهنه ها پهنه ها  پهنه هاي اصلي  پهنه كالن
حداكثر تراكم 

ساختماني مجاز 
 (درصد)

حداكثر 
تعداد 
 طبقات

حداكثر 
سطح 
 اشغال

حداقل 
اندازه 
 قطعه

 توضيحات

 سبز و باز 
 G (حفاظت) 

 فضاي سبز عمومي
)G1( 

G11  پارك هاي شهري 
G111 10 پارك هاي عمومي شهري 

احداث بنا محدود به دفتر اداري ـ نگهباني ـ سرويس بهداشتي ـ تأسيسات ـ 
 پشتيباني پارك و سوله بحران و كاربريهاي فرهنگي، ورزشي و مذهبي

G112 (پارك هاي موضوعي) 10 پارك هاي ويژه 
هرگونه ساخت وساز در پارك هاي ويژه صرفاً با تصويب كميسيون ماده پنج شهر 

 شيراز مجاز است.

فضاي سبز خصوصي  
)G2( 

G21  باغات و اراضي مزروعي 
G211  باغات 

) قانون زمين شهري14براساس دستورالعمل ماده (  
G212 اراضي مزروعي 

 سبز و باز 
 )G3حفاظت ويژه (

G31 سبز و باز حفاظتي G311 رود، دره ها و مسيل ها 
 هرگونه ساخت وساز ممنوع

G312 هاسبز حاشيه بزرگراه  

G32 پهنه حفاظت ويژه 
G321 هرگونه ساخت وساز براساس ضوابط سازمان ميراث فرهنگي مجاز است پهنه باغات تاريخي 

G322 هرگونه تغيير كاربري و ساخت وساز ممنوع و منوط به تصويب در كمسيون ماده پنج مي باشد  (پادگان ها)حفاظت ويژه.  

 

 پهنه انديس دار
حداكثر تراكم 

ساختماني مجاز 
 (درصد)

حداكثر 
تعداد 
 طبقات

حداكثر 
سطح 
 اشغال

حداقل 
اندازه 
 قطعه

 توضيحات

G211-1  غيرقابل احياباغات  براساس ضوابط پهنه مجاور  
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 نحوه ي ارسال گزارشات مرحله اي مهندسين ناظر

   مي باشد ، با ورود به سامانه   15/04/1394مهندسين مي بايست براي پروانه هاي ساختماني كه تاريخ شروع عمليات آنها از  تاريخ  
http://esup.shiraz.ir. گزارشات مرحله اي را به صورت سيستمي براي واحد كنترل و نظارت ساختمان ارسال نمايند    

 
در كارتابل عملكرد مهندسين ناظر ، بر روي در خواست مورد نظر قرار گرفته و از منوي سمت راست ، فرم اعالم ناظر هماهنگ كننده 

 را باز نماييد  .

 

http://esup.shiraz.ir/
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 يك مهندس ناظر مي تواند به عنوان ناظر هماهنگ كننده يك درخواست اعالم شود .

 در صورت اعالم ناظر هماهنگ كننده ، گزارشات مرحله اي فقط توسط همان مهندس مي بايست ارسال شوند .

 
در كارتابل عملكرد مهندسين ناظر ، بر روي در خواست مورد نظر قرار گرفته و از منوي سمت راست ، فرم گزارشات مرحله اي را باز 

 نماييد  .

 
 



 آ�وزش �دمات ���سازی 
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حتما بايد درخواست مورد نظر ، پروانه ساختماني خود را از واحد شهرسازي دريافت كرده باشد ، در غير اين صورت پيغام مجوز صادر 
 نشده امكان ثبت مرحله نمي باشد ، نمايش داده مي شود . 

 
 

مهندسين تاريخ شروع عمليات را در سيستم ثبت كرده . و نسبت به اين تاريخ طبق جدول زمانبندي اعالم شده امكان ثبت و ارسال 
 گزارشات را دارا مي باشند  .
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 وضعيت عنوان گزارش مي بايست  ، مورد تاييد است باشد .

 در صورتيكه يك گزارش مورد تاييد مهندسين نباشد بايد گزارش تعطيلي كار ،  ارسال نمايند . 

 
 بعد از ثبت گزارشات ، گزارش را ارسال نماييد .



 آ�وزش �دمات ���سازی 
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 گزارشات ارسالي توسط ، ناظر عاليه ابطال يا تاييد مي گردد .

 در صورت ابطال گزارش ، مهندس مجددا بايد گزارش را ارسال نمايند .
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10Bهشتم فصل 

 

11Bنقشه كنترل 

 

46Bمعماري آلبوم تهيه 
 مورد زير جهت تحويل آلبوم معماري به واحد شهرسازي بايستي كنترل گردد :

 وجود موافقتنامه اصولي -1
 سند -2
و اندازه 1/100 با مقياس كهمهندس سازه و تاسيسات ، گزارش نقشه برداري ممهور به مهر و امضاي طراح معمار -3

A3.تهيه شده باشد  

 آلبوم نقشه ها  -4
 فرم شماره يك مربوط به اطالعات نقشه معماري پر شده و مهر وامضاي طراح معمار  -5
 فايل نقشه ها -6
 كنترل كسر سهميه كليه مهندسين طراح در سيستم  -7
 .در كميسيون شهر سازي موارد مطابق با چك ليست زير بررسي و تاييد ميگردد -8

 
 

  



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

511 

 

 

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

512 

تاييد و در منطقه توسط شهرساز ارشد بررسي و شهرسازي ضوابط در صورت تكميل و تاييد بودن كليه موارد چك ليست آلبوم به لحاظ 
 ممهور به مهر شهرسازي مي گردد.

كليه فيلد هاي كنترل نقشه اعم از جدول كاربريها و پاركينگ ها و ساير مشخصات و ... مطابق با نقشه ها تكميل و  .1
 ذخيره ميگردد.  

در تب شهرسازي بر روي نقشه هاي داخلي ساختمان كليك كرده و پس از چك نمودن كد نوسازي و نام مالك  يك  .2
رديف جديد ايجاد نموده و ايجاد فا يل به نام شهرسازي ميسازيم و بعد بارگذاري فايل را زده از مسير نقشه مورد نظر را 

اورده و سپس بارگذاري مي نماييم. 

 كليه ساختمانهاي آجري نيز بايستي داراي طراح جهت معماري باشند و كسر سهميه آنها انجام شده باشد.
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 كنترل نقشه
با زير بناها به شرح ذيل در  كمسيون پس از تاييد شهرسازي منطقه ممهور با مهر شهرسازي كنترل نقشه هاي معماري 

معماري منطقه يا  كمسيون معماري حوزه معاونت شهرسازي مطرح ميگردد : 

 . متر مربع توسط دبير كميسيون معماري بررسي ميگردد600تا   0از  -1

 .متر مربع توسط اعضاي كميسيونمعماريمنطقه بررسيميگردد5000مترمربع  تا 600از  -2

 .معاونت ارسال گرددمعماري  كميسيون  حوزه هبايستي بمتر مربع درخواست 5000باالي  -3
 مترمربع هستند جهت تاييد جانمايي  و تاييد شهرسازي مي 5000شايان ذكر است نقشه هاي معماري كه باالي  •

 برسد .شهرسازي بايستي به تاييد كمسيون معماري معاونت 

متر مربع پس از تاييد شهرسازي به كمسيون معماري منطقه جهت تعيين جلسه و 5000 تا 600در صورت متراژ بين ***
  ميگردد .انتخاب نام اعضاي كميسيون آلبوم معماري را به واحد كميسيون معماري جهت بررسي  تحويل 

شايان ذكر است كليه نقشه هاي معماري  مي بايستي پس از تاييد شهرسازي ،و تاييد فضاي سبز توسط كارشناس فضاي 
سبز و تشكيل جلسه  كمسيون معماري و انتخاب چكر نقشه معماري توسط دبير كمسيون معماري  و تاييد نهايي  نقشه ي معماري، 

جهت تاييد آتش نشاني توسط كارشناس سازمان اتش نشاني مستقر در كمسيون معماري و تاييد گازتوسط كارشناس اداره گاز  مستقر 
درصورت نياز مطابق ضوابط  وتاييد  برقتوسط كارشناس اداره برق ( جهت مشخص نمودن محل نصب كنتور گازدر كمسيون معماري

 )   مستقر در كمسيون معماري را همزمان دركمسيون معماري  اخذ نمايد .اعالم شده 

 

 نهايي كليه نقشه هاي معماري جهت تاييد نهايي و مهمور نمودن و  نقشه  تاييد رفع آخرين  اصالحات انجام شده و پس از

و دو سري نسخه از نقشه هاي معماري با قطع A4سه سري نسخه نقشه با قطعدفاتر ،  و ارسال درخواست به هاي معماري 

A3 درخواست و  نقشه هاي تاييد شده جهت ورود اطالعات ،سپسلبوم ميگرددآممهوربه مهر برجسته نموده و آلبوم معماري شماره 

ارسال ميگردد.  33دفتر ماده و اعالم پرداخت عوارض به در فرم كنترل نقشه نقشه نهايي 

 بايستي در توضيحات  و دفاتر  نقشه هاي  معماري  به واحد شهرسازي،جهت  اعالم تاييددبير كمسيون مي بايستي 
 . پارك تامين شده اعالم گردد، تعداد واحد ها ،لبوممعماريآدرخواست  با ذكر شماره 

، هتلها، الزم به ذكر است نقشه هاي معماري با كاربري هاي خاص همانند فرهنگي مذهبي (مساجد)
وطه جهتبررسيدركمسيونمعماريميبايستيباكمسيونمعماريحوزه معاونت شهرسازيجهتمعرفيچكرمرب... مجتمعهايتجاري،كاربريهايورزشيو

يد . آهماهنگي الزم بعمل 

 مترمربع  مطابق توضيح بند فوقاني در كمسيون معماري معاونت بررسي وتاييد مي 5000 نقشه هاي  معماري باالي 3-1
گردد  . 
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 فايل نقشه هاي معماري و شهرسازي به شرح ذيل در سيستم درقسمت  نقشهاي داخلي ساختمان ذخيره ميگردد :

 

نقشه هاي مصوب  معماري "نقشه هاي معماري ممهور به مهر شهرداري با ذكر تاريخ بر روي پوشه با عنوان 
در نقشه هاي داخلي ساختمان توسط كميسيون هاي معماري مستقر در مناطق و حوزه "زمان پروانه مورخ ...

 معاونت شهرسازي و معماري  درج گردد .
  بر اساس نقشه هاي معماري مصوب  و جهت كنترل سريع و راحت تر نقشه هاي ارائه شده و امكان كنترل در 

با پلي گون مساحي كلي و جزئي از زمان پايانكار از كليه نقشه هاي مصوب معماري  فايل نقشه هاي تك خطي 
 نقشه هاي تك " مطابق با دستور العمل مساحي توسط دفاتر تهيه گردد و در پوشه اي به نام كاربري ها ي  نقشه

 ذخيره گردد و اين امر توسط كاربران گيشه و كميسيون معماري در كليه مراحل كنترل " خطي زمان پروانه مورخ ...
 گردد

47Bميگردد كنترل شهرساز گيشه توسط سپس ميگرددو ورود نقشه كنترل فرم در 33 دفترماده توسط نقشه كنترل اطالعات . 
 كنترل نقشه بايستي ورود گردد: فرم اطالعاتي كه در
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 تب مشخصات ساختمان :

 

 

74B تب كاربري
 شماره ساختمان 
 شماره طبقه 
 نوع كاربري اصلي و فرعي 
 مساحت زيربنا 
 تعداد واحد 
 نوع اسكلت 
 نوع سازه 
 نوع سقف 
 ضخامت سقف 
 ارتفاع 
 قدمت ساختمان 
 ) از پايين ترين طبقه از جهت شمال غرب  ،خالف عقربه ساعت شماره واحد اختصاص داده ميگردد )شماره واحد 
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 هانه تجاري ( در صورت داشتن تجاري)د 
 رحله ساختمانيم 

كليه واحدهاي مسكوني و تجاري بايستي به تفكيك و در رديف جداگانه  اعالم گردد و در صورت داشتن بالكن و  •
 انبار تجاري اعالم شماره واحد آن بر اساس شماره واحد تجاري مربوطه الزاميست.

 

 

 

 
در صورت وجود موتورخانه مركزي در نقشه ها بايستي در فرم كنترل نقشه قسمت كاربريها ورود نكته: 

انجام شود كه هر دو مهندس برق و مكانيك امكان كسر سهميه " موتورخانه مركزي "اطالعات  به صورت
 داشته باشند .
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75B :پيش آمدگي
 شماره ساختمان 
 شماره طبقه 
  مدگيآنوع پيش 
 مساحت 
 عرض 
 عمق 
 ( در صورت داشتن بالكن سمت گذر صرفا ارتفاع اولين بالكن ) ارتفاع 
 نوع كاربري اصلي و فرعي 
 مرحله ساختماني 
 (بر اساس شماره واحد هاي اعالم شده در قسمت كاربري ها ) شماره واحد 

*** در صورتيكه ملك مورد نظر  شرايط  اخذ مجوز بالكن سمت معبر را داشته باشد پاسخ و تاييد اداره برق و منطبق 
 نمودن  عمق ان با ضوابط شهر سازي  الزامي است .
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76B:ساير مشخصات 

  دربجهت درب، تعداد،  نوع دربدربها:

 ارتفاعجهت، طول،ديوار حياط:
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77B :طرح تفضيلي و ساير امكانات
 بند محاسبه عوارض) 16( بر اساس ساير امكانات : 
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78B:پاركينگ 
 : هاپاركينگ

در قسمت پاركينگ ها گروه كاربري، تعداد پاركينگ مورد نياز، تعداد كسري، تعداد خريداري شده و ..... توسط سيستم به 
 صورت خودكار محاسبه ميگردد .

  توجه گردد:نوع درخواستجهت محاسبه تعداد پاركينگ مورد نياز كه توسط سيستم انجام ميگيرد بايستي به 

 -اگر نوع درخواست پروانه احداث بنا يا تجديد بنا يا توسعه بنا باشد:1

 A سيستم ابتدا تعداد پاركينگ مورد نياز(به روز) فرم كنترل نقشه را محاسبه ميكند :

 Bسپس تعداد پاركينگ مورد نياز (به روز) فرم موافقت اصولي :

 Cمابه تفاوت تعداد پاركينگ مورد نياز كنترل نقشه و موافقت اصولي:

C=B-A            

 Dتعداد پاركينگ مورد نياز اعالم شده (توسط سيستم) در تب پاركينگ، فرم موافقت اصولي 

 C+Dتعداد پاركينگ مورد نياز فرم كنترل نقشه = 

 -اگر نوع درخواست اصالح پروانه ،تعميرات، تفكيك و تغيير كاربري ، تعويض پوشش و ..... باشد:2

 A سيستم ابتدا تعداد پاركينگ مورد نياز( به روز) فرم كنترل نقشه را محاسبه ميكند:

 Bسپس تعداد پاركينگ مورد نياز (به روز) فرم اطالعات پرونده:

 Cمابه تفاوت تعداد پاركينگ مورد نياز كنترل نقشه و اطالعات پرونده :

C=B-A            

 Dتعداد پاركينگ مورد نياز اعالم شده (توسط كاربر) در تب پاركينگ، فرم اطالعات پرونده:

 C+Dنهايتا تعداد پاركينگ مورد نياز فرم كنترل نقشه = 

جهت محاسبه تعداد كسري پاركينگ توسط سيستم ابتدا به تعداد واحد پاركينگ تامين شده و سپس به نوع كاربري پاركينگ 
 مورد نياز توجه گردد.
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 واحد و تجاري 1.50در صورتي كه ملكي داراي يك تجاري و يك واحد مسكوني باشد و مسكوني 
 پاركينگ تامين شده باشد يكواحد پاركينگ جهت تجاري و 2 واحد پاركينگ نياز داشته باشد و تعداد 1.5

يكواحد جهت مسكوني بايد در نظر گرفته شود. ( يعني اولويت پاركينگ تامين شده ابتدا به واحد مسكوني و 
 سپس به واحد تجاري ميباشد (بنابر اين اولويت ابتدا به واحد ها باشد و سپس يه مازاد واحدها)

 جهت محاسبه تعداد خريداري شده توسط سيستم : 

-چنانچه در فرم اطالعات پرونده تعداد خريداري شده ورود و مورد قبول شده باشد جهت فرم كنترل 1
 نقشه نيز لحاظ ميگردد .

-چنانچه تعداد واحد كسري پاركينگ در فرم موافقت اصولي خريداري شده باشد بايستي در فرم 2
 كنترل نقشه نمايش داده شود .

در صورت پاركينگ تامين شده در زيرزمين و (نوع طبقه ، شماره ساختمان: پاركينگنحوه تامين
 )همكف به تفكيك اعالم ميگردد

 
 

مثال : در صورتي كه ملكي داراي يك واحد تجاري و يك واحد مسكوني باشد تعداد پاركينگ مورد نياز واحد 
 پاركينگ تامين شده باشد يكواحد پاركينگ جهت 2 واحد داشته باشد و تعداد 1.5 واحد و تجاري 1.5مسكوني 

 واحد جهت 0.5تجاري و يكواحد جهت مسكوني پاركينگ تامين شده لحاظ ميگردد.جهت اعالم عوارض 
  واحد جهت واحد تجاري به عنوان كسري پاركينگ گروهي اعالم ميگردد . 0.5مسكوني 
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 اولويت پاركينگ تامين شده به واحد ها و در صورت وجود واحد هاي مسكوني پاركينگ تامين شده  نكته :
 ابتدا به مسكوني اختصاص ميگردد سپس به مازاد واحدها

در صورتي كه در وضع موجود (يا در زمان كنترل نقشه پس از ارائه نقشه مصوب) تعداد واحد مسكوني نكته : 
كاهش يابد و پاركينگ تامين شده كسرگردد  در محاسبهسيستم تعداد پاركينگ و تعداد واحد كمتر مالك 

 عمل مي باشد .

 

 :تب توضيحات 

در صورت شرح نقشه يا مواردي كه ميبايستي به مالك در پروانه ابالغ گردد در اين قسمت ورود 
 ميگردد

 
را باز نموده و  )مراجعه به سر فصل مهندسي ناظر قسمت كسر سهميه( ارجاع مهندسين ،ذخيرهاز پس 
 انتخاب مينماييم.چك نمودن كسر سهميه كليه مهندسين مهر سبزرا از پس 
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  ميبايست فرم تحليل پروانه 33پس از ورود اطالعات كنترل نقشه توسط دفترماده 
انتخاب و محاسبه  تحليل انجام گيرد سپس جهت بررسي به گيشه شهرسازي ارسال و 

 پس از تاييد شهرسازي به مرحله درآمد درخواست ارسال ميگردد

از منو باال به محاسبات درآمدوارد شده و نسبت به محاسبه عوارض اقدام ميشود، سپس 
 كار جهت كنترل به گيشه شهرسازي ارسال ميگردد.

 

 جهت كسر سهميه مهندسين مي بايستي مراحل به شرح ذيل اقدام گردد :

 -فرم كنترل نقشه پس از صدور  موافقت اصولي تكميل گردد1

- صحت نوع درخواست در فرم كنترل نقشه در تب طرحهاي تفصيلي و ساير امكانات 2
 كنترل گردد
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-در فرم دبير خانه مهندسين دكمه ويرايش و ذخيره جهت بازآوري  اطالعات زده شود .و 3
 در اين مرحله  متراژ زير بنا ، تعداد سقف ، نوع سازه ، كنترل گردد .

 با انجام مراحل فوق امكان كسر سهميه ميسر ميگردد .

 

 

 

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

526 

 
 

 

 

  



 

 
 

527 

12B نهم فصل  

 

13B نوسازي و درآمد  

 محاسبه درآمد
براي محاسبه عوارض درآمد كليه موارد مطابق با كتابچه قوانين و مقررات و مصوبات مي باشد وليكن ذكر چند 

 نكته جهت محاسبات ضروري به نظر ميرسد . 
  گروه كلي تقسيم بندي مي شوند: 4به صورت كلي درخواست ها در شهرداري به 

 پروانه الكترونيكي 

  پايانكار الكترونيكي 

 عدم خالف للكترونيكي 

 استعالم الكترونيكي 

     مرحلهبعد از اينكه درخواست ثبت گرديد و مراحل طي شد و از واحد شهرسازي به درآمد ارسال گرديد در اين  

 مرحله محاسبات صورت ميگيرد .

         اولين قدم تشخيص نوع درخواست مي باشد كه مطابق با آن نوع عوارض مشخص و محاسبه ميگردد .

           گردش كار پروانه الكترونيكي در مرحله درآمد
 مرحله اول : كنترل ورود اطالعات تشكيل پرونده 
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سپس از پنجره اي كه باز مي شود مي بايست كليه ورود اطالعات كنترل و بررسي و در صورت نياز اصالح 

 شود. به عنوان نمونه فيلد كاربري ها مطابق با تصوير ذيل :

 

الزم به ذكر است كه بايد ايستگاه گردش پرونده اطالعات را بدرستي وارد و واحد درآمد با كنترل از صحت درج اين اطالعات اطمينان 
 حاصل كند. 

 مرحله دوم : كنترل ورود اطالعات در فرم كنترل نقشه يا موافقت اصولي 

ابتدا بايد دقت شود كه ورود اطالعات متناسب با نوع درخواست در فرم كنترل نقشه يا موافقت اصولي صورت 
 گرفته باشد . سپس به فرم مربوطه وارد و ورود اطالعات بررسي مي گردد. 
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       مرحله سوم : بررسي تحليل پروانه ساختماني 

با توجه به اينكه محاسبه عوارض اضافات از روي فرم تحليل انجام مي شود لذا كنترل محاسبات مستلزم بررسي 

  . اين فرم مي باشد
 مرحله چهارم : بررسي فرم بروكف

 در تصوير زير مواردي كه در فرم بروكف مي بايست بررسي شود مشخص شده است. 
 
 
 

   ورود اطالعات مربوط به جهات اربعه مي بايست به تفكيك و بدون پالس انجام شود . نكته :
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 مرحله پنجم  : بررسي توافقنامه
جهت امالكي كه داراي توافقنامه تنظيم شده مي باشند مي بايست نوع توافقنامه بررسي شود زيرا نوع توافقنامه در 

. محاسبه حق مشرفيت و سهم خدمات تاثير گذار مي باشد  
 مرحله ششم  : فرم درآمد

 
 گردش كار پايانكار الكترونيكي و عدم خالف الكترونيكي و استعالم الكترونيكي در مرحله درآمد
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كنترل ورود اطالعات تشكيل پروندهمرحله اول :   

 

 كنترل ورود اطالعات بازديدمرحله دوم : 

 

بررسي تحليل تعيين خالف مرحله سوم :   
با توجه به اينكه محاسبه عوارض اضافات از روي فرم تحليل انجام مي شود لذا كنترل محاسبات مستلزم بررسي اين فرم 

 مي باشد . 

  : بررسي فرم بروكفمرحله چهارم
 در تصوير زير مواردي كه در فرم بروكف مي بايست بررسي شود مشخص شده است. 
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 نكته :  ورود اطالعات مربوط به جهات اربعه مي بايست به تفكيك و بدون پالس انجام شود . 

 

 

 مرحله چهارم : بررسي فرم تعيين كدهاي عوارضي 

 
 اين فرم جهت درخواست هايي تكميل مي شود كه عوارض درآمد به صورت خودكار نيست. 

-تفكيك اعيان تجاري 1  

در صورت انتخاب گزينه انتقال مالكيت صرفا عوارض نقل و انتقالمحاسبه ميگردد-2  

 در صورت انتخاب گزينه انتقال سرقفليصرفا عوارض نقل و انتقالسرقفلي محاسبه ميگردد
در صورت انتخاب گزينه معافيت از عوارض واگذاري سرقفليهيچ كدام از عوارض سرقفلي و نقل وانتقال محاسبه 

. نميگردد  
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-ورود اطالعات مربوط به بيمه كارگران ساختماني 3  

 مرحله ششم  : فرم درآمد

 
 پس از كنترل فرم و ورود اطالعات در خصوص نحوه محاسبه عوارض در زير به اختصار توضيح داده ميشود: 

 

 

 محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني :

جهت محاسبه عوارض صدور پروانه پس از تشخيص نوع درخواست  كليه زيربناها اعم از تجاري و مسكوني و ساير  •
.... با هم جمع زده ميشود ( بجز مواردي كه در فصل اول كتاب در قسمت تعاريف مطابق با تبصره جزء زيربنا 

  محاسبه و اخذ ميگردد . BP%0.5محاسبه نميشود) و به صورت

 سهم خارج از شهرداري مربوط به عوارض صدور پروانه ساختماني  به شرح زير مي باشد :  •

% به عنوان قطار شهري 6 چنانچه درخواست داراي كسري پاركينگ باشد از مبلغ محاسبه  =   قطارشهري  -1
 محاسبه و اعالم مي شود. 

% تحت عنوان آموزش 5 آموزش و پرورش= چنانچه درخواست مشمول عوارض صدور پروانه ساختماني باشد  -2
 و پرورش محاسبه و اعالم ميشود . 
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 محاسبه عوارض هزينه خدمات ساختماني : 

% مساحت 300% تا 160% متراژ عرصه داراي معافيت مي باشد و مازاد 160جهت هر متر مربع زيربناي ناخالص تا 
محاسبه و BP%25% مالك عمل معادل 300و براي هر متر زيربناي ناخالص بيش از  BP% 12عرصه بر اساس ضريب 

 اخذ مي گردد . 

 تمامي تباصر در محاسبات درآمد مطابق با كتاب قوانين و مقررات انجام مي گردد .نكته: 

 محاسبه عوارض هزينه خدمات غيرمسكوني :

 كتاب قوانين و 16و 17جهت محاسبه عوارض غير مسكوني با توجه به نوع درخواست  كليه موارد مطابق با صفحه 
 .مقررات و مصوبات شهرداري اعمال ميشود وليكن ذكرچند نكته الزاميست 

-مي بايست كنترل گردد كه تجاري ها به تفكيك و با قيد شماره واحد وارد شده باشد هم درفرم موجود و هم در 1
 فرم مجاز .

 در فرم بازديد و فرم تاريخ احداث كاربري-محاسبه عوارض غيرمسكوني جهت درخواست هاي صنفي مي بايست 2
  كتاب قوانين و مقررات و 18و17 و 16 گانه طبق صفحه 10تشكيل پرونده وارد شده باشد  تا بر اساس موارد 

 مصوبات اعمال گردد .

 -قدمت ساختمان مي بايست در تب كاربري ها و در در فرم بازديد و در فرم تشكيل پرونده وارد گردد.3

 عوارض كسري فضاي باز :
هزينه خدمات كسري فضاي باز براي امالكي كه داراي واحد اضافه مي باشند به ازاي هر متر مربع كسري بر اساس 

 %30ضريب 
BP  10و براي امالكي كه فاقد واحد اضافه مي باشند بر اساس ضريب%BP.محاسبه و اخذ مي گردد  
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-تراس مسقف  و رمپ غير مسقف درطبقه همكف جزء زير بنا و سطح اشغال محاسبه نمي گردد. (همانند حياط  )1  

 كسري فضاي باز جهت تجاري محاسبه نمي شود..

-كسري فضاي باز براساس تعداد طبقات موجود و  مجوز صادر شده محاسبه ميگردد . و در محاسبه عوارض ما به تفاوت 2
 مبلغي محاسبه مي شود . 

 باشد به 1.5% مساحت عرصه در طبقه همكف كه داراي عمق باالي 6 مترمربع و حياط خلوت باالي 24-نورگير باالي 3
 عنوان  فضاي باز (همانند حياط)در نظر مي گيرد . 

-فضاي زير بالكن سمت حياط در محاسبه ي سطح اشغال و زير بناي طبقه همكف در نظر گرفته ميشود  .4  

-انباري در زير پله ي همكف درمحاسبه ي سطح اشغال و زير بنا ي همكف در نظر گرفته نمي شود و مشمول عوارض 5
 صدور و هزينه خدمات ميگردد .

-فضاي خالي باالي رمپ در طبقه ي همكف در محاسبه سطح اشغال همكف در نظر گرفته ميشود .6  

 

 محاسبه عوارض تفكيك اعيان تجاري:

0.4اين عوارض معادل  BP  به ازاي هر متر مربع يربناي خالص واحد يا واحد هاي تفكيك شده به غير از واحد
 بزرگتر محاسبه و اخذ مي گردد . ضمنا اين مورد در سيستم از تعيين كدهاي عوارضي فراخواني مي گردد . 

 عوارض ديوارگذاري :
محاسبه و اخذ  BP%2عوارض ديوارگذاري صرفا جهت درخواست هايي ديوارگذاري به ازاي هر متر مربع طول ديوار معادل 

 مي گردد. 
 عوارض تعميرات:

 محاسبه و اخذ مي گردد . BP%0.1جهت صدور مجوز تعميرات جزئي و كلي به ازاي هر متر مربع زيربنا 

 عوارض تمديد پروانه ساختماني : 

 توسعه بنا -تمديد مهلت پروانه )و گواهي – اصالح پروانه –در سوابق شهرسازي سوابق گروه  پروانه  (پروانه 
  پايانكار ) در صورت وجود با يستي وارد گردد .– وضعيت بنا –(عدم خالف 

 قانون نوسازي و 29 ماده 2جهت تمديد پروانه ساختماني و مدت زمان اعتبار پروانه ساختماني به استناد تبصره 
عمران شهري در پروانه هايي كه از طرف شهرداري صادر ميشود اعتباري مطابق با بند الف و ب و ج صفحه 
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 كتاب قوانين و مقررات اعالم مي شود و كليه تباصر و بندها مطابق با كتاب اعمال و عوارض محاسبه و اخذ 22
 مي گردد . 

-چنانچه درخواست داراي پروانه ساختماني بوده و درحال حاضر به صورت زمين يا فنداسيون باشد و مدت 1
% عوارض متعلقه 0.5زمان اعتبار آن مطابق با بند هاي مذكور به اتمام رسيده باشد مشمول پرداخت ماهانه 

% براي يك دوره تمديد مي گردد . 15حداكثر تا   

-ساختمان هاي داراي پروانه كه مدت زمان اعتبار آن طبق بند هاي مذكور به اتمام رسيده باشد به ازاء هر 2
% براي 8% حداكثر 0.5ماه تاخير جهت تمديد اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماهانه 

 يك دوره تمديد مي گردد . 

روز)  مي باشد .30زمان تاخير محاسبه بر اساس ماه (   

-در كليه در خواست ها در تشكيل پرونده مرحله ساختماني بايستي ورود گرديده باشد هم در تب كاربري 3
ها و هم در تب پيش آمدگي ها كه مي بايست مرحله ساختماني غير از نامشخص باشد . در صورتيكه كل 

تشكل پرونده داراي مرحله بهره برداري باشد سيستم چنين ساختماني را پايانكار تشخيص مي دهد و اقدام 
  نمي نمايد .عوارض تمديدبه محاسبه 

 

 عوارض تمديد موافقت اصولي 

جهت درخواست هايي كه داراي موافقت اصولي مي باشند و مدت اعتبار آنها مطابق با مصوبه به اتمام 
% مابتفاوت مبلغ 30رسيده باشد مشمول عوارض تمديد موافقت اصولي مي گردند.لذا مي بايست 

  مي گردد . وصولپرداختي با عوارض روز 
 ساله مالك قصد پيگيري 3 سال مي باشد و چنانچه بعد از اين مهلت 3اعتبار موافقت اصولي به مدت 

درخواست خود را داشته باشد مشمول عوارض تمديد موافقت اصولي مي گردد كه اين مورد به صورت 
 خودكار در سيستم اعمال شده است .

 عوارض حذف پاركينگ:
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جهت محاسبه عوارض حذف پاركينگ ( كه مربوط به كسري پاركينگ اعالم شده مي باشد) بر اساس ضريب 
 كتاب قوانين و مقررات با اعمال ضريب تعديل محاسبه و اخذ 54 الي 46محاسبه پاركينگ موضوع مصوبه صفحه 

 مي گردد.

 مي باشد . B قيمت منطقه بندي به روي قيمت  Pنكته: ضريب تعديل : نسبت 

 ضرب مي گردد و چنانچه 1.1 باشد مبلغ نهايي حاصل از محاسبه در عدد 1چنانچه ضريب تعديل كمتر از نكته دوم: 
  محاسبه مي شود ( صرفا با احتساب ضريب تعديل).1.1 باشد بدون اعمال ضريب 1ضريب تعديل بيشتر از 

 

 محاسبه حق مشرفيت :

 كتاب قوانين و مقررات و مصوبات مي باشد وليكن ذكر چند نكته 56جهت محاسبه حق مشرفيت طبق صفحه 
 الزاميست . 

-در بروكف كنترل گردد كه عرض گذر موجود و عرض گذر اصالحي وارد شده باشد.1  

-چنانچه ملك داراي اضالع نامنظم باشد مي بايست متراژ مشمول مشرفيت درعمق ها وارد گردد همچنين در 2
  جهت ضلعي كه داراي مشرفيت است ورود شود 1توضيحات عدد 

-چنانچه ملك مورد مسير ندارد مي بايست مساحت باقيمانده مطابق با موجود و يا سند وارد شود . 3  

 به عنوان مثال ملكي با شرايط ذيل مشمول مشرفيت مي شود نحوه محاسبه و عملكرد به شرح ذيل مي باشد .
 مشرفيت به صورت تدريجي 

  متر و فاقد مورد مسير باشد 500متراژ باقيماند: 
 باشد ( ضمن اينكه ضريب حق مشرفيت در كتاب 0.6و ضريب تعديل  B : 96000با فرض اينكه قيمت 

 قوانين و مصوبات كامل توضيح داده است )  فرمول محاسبه به شرح ذيل مي باشد :
  متر100% منهاي مورد مسير = 20مساحت باقيمانده * 

  در نهايت در ضريب تعديل ضرب مي شود  35Bضريب حق مشرفيت :

 محاسبه نقل و انتقال مالكيت و سرقفلي : 
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  كتاب قوانين و مقررات و مصوبات مي باشد . 78محاسبه عوارض نقل و انتقال و سرقفلي مطابق با صفحه 

 جهت محاسبه عوارض نقل و انتقال سرقفلي مي بايست شماره واحد تجاري ها وارد شده باشد .  -1

جهت محاسبه عوارض نقل و انتقال مالكيت به نسبت سهم در پارامتر هاي درآمدي سهم مورد انتقال و كل  -2
 سهم ورود شود . 

 تخفيفات ويژه و تخفيف نقدي 

  كتاب درآمد اعمال مي شود و در خصوص تخفيفت نقدي مطابق با تصوير پيوست مي باشد . 195مطابق با صفحه 

 

 توضيحات كاملفرم درآمد
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زماني كه در درخواست در مرحله درآمد قرار گرفت با كليك بروي رديف محاسبه جديد يك رديف مرحله اول : 
 درآمد بنام كاربر با ساعت و تاريخ اعالم مي شود .

 
 با باز كردن فرم درآمد فرم مربوط به محاسبات  قابل مشاهده مي باشد با كليك بروي دكمه محاسبه مرحله دوم :

 ذخير كليه محاسبات به صورت خودكار انجام ميشود . 

 نوع عوارض با توجه به درخواست فعال است لذا مي بايست به اين مطلب توجه شود .نكته: 
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  تب دوم در فرم درآمد مربوط به روش هاي محاسبه مي باشد .مرحله سوم :

 
 اين مرحله مربوط به تب بستانكاريست . جهت مواردي كه درخواست داراي بدهكاري و يا مرحله چهارم :

 بستانكاري عوارض باشد مي بايست اين فرم تكميل شود .

الزم به ذكر است كه با توجه به حساسيت موضوع دسترسي اين فيلد صرفا به مسئولين درآمد مناطق داده شده است 
 . 
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 تب مربوط به تخفيفات مي باشد كه در اين تب مي بايست ليست استفاده از پيش فرض فعال گردد مرحله پنجم :

 و نوع تخفيف انتخاب شود سپس با ذخيره به صورت خودكار تخفيفات در سيستم اعمال مي گردد .

 
 مربوط به تب فيش مي باشد. در اين مرحله فيش مي بايست صدور گردد . با زدن دكمه صدور مرحله ششم :

فيش يك رديف جديد با شماره فيش و مبلغ كل عوارض و مبلغ تخفيف و در نهايت مبلغ قابل پرداخت نمايش داده 
 مي شود . 
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 با صدور فيش كليه مراحل در ارتباط با درآمد به اتمام رسيده است . 

در زير نحوه عملكرد درآمد در خصوص  پروانه الكترونيكي ( به عنوان مثال پروانه احداث بنا)  )1

كه بروي زمين ثبت شده است به اختصار توضيح داده مي شود  لذا با توجه به نوع درخواست 

 مي بايست موافقت اصولي تكميل شود . 

 كنترل نوع درخواست مرحله اول :

 مطابق با نوع درخواست مي بايست فرم مربوطه تكميل شود( تشكيل پرونده براي تمامي درخواست مرحله دوم :
ها مي بايست ورود اطالعات شده باشد زيرا فرم مجاز پرونده محسوب مي شود  بجز درخواست پروانه احداث و 

 سپس مطابق با نوع درخواست كنترل نقشه يا موافقت اصولي پر شود )

: جهت آن دسته از درخواست هايي كه موافقت اصولي تكميل شده باشد پس از ارائه نقشه فرم كنترل نقشه نكته
ورود اطالعات مي گردد كه در اين مرحله مابتفاوت متراژ هاي موافقت اصولي و كنترل نقشه جهت محاسبات درآمد 

 لحاظ مي گردد . 

  مطابق با تصوير پيوست فرم هاي و فايل هاي مورد نياز بررسي مي گردد ( فرم موافقت اصولي ) .مرحله سوم :
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مجموع متراژ در تب كاربري ها و پيش آمدگي ها برداشته شود . مرحله چهارم : 

 

 

 
   بعد بررسي و كنترل فرم بروكف مي باشد .مرحله پنجم :
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  در صورت تنظيم توافقنامه مي بايست نوع توافقنامه نيز بررسي شود . مرحله ششم :

 در اين مرحله فرم درآمد باز مي شود و مطابق با استخراج اطالعات محاسبات كنترل مي گردد . مرحله هفتم :

 

 

  . با كليك بروي دكمه محاسبه و ذخيره كليه محاسبات به صورت خودكار انجام مي شود
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الزم به ذكر است كه با كليك بروي هر كدام از آيتم هاي عوارض ( ستون سمت راست ) الگ مربوط به 
محاسبات ( ستون سمت چپ) نمايش داده مي شود كه از اين طريق مي توان نحوه محاسبه ، فرمول ، قيمت 

. منطقه بندي و در نهايت مبلغ نهايي عوارض را رويت نمود  

با توجه به نوع درخواست عوارض ها به صورت خودكار داراي تيك محاسبه مي باشند كه در صورتي نكته : 
.كه شمول عوارض شوند سيستم به صورت خودكار محاسبه مي نمايد  

نحوه عملكرد درآمد در خصوص  پايانكار الكترونيكي ( ضمن اينكه گردش كار پايانكار ، استعالم و عدم خالف مشابه 
هم مي باشد) به اختصار توضيح داده مي شود  لذا با توجه به نوع درخواست مي بايست فرم تشكيل پرونده و بازديد 

 كارشناس كنترل گردد. 

مجموع متراژ كاربري ها و پيش آمدگي هاي تشكيل پرونده با مجموع مساحت كاربري ها و پيش آمدگي هاي بازديد 
قياس مي شود چنانچه در بازديد متراژ اضافه شده باشد مابتفاوت مشمول عوارض مي گردد و چنانچه متراژ كمتر شده 

 باشد شامل عوارض نمي گردد . 

مابتفاوت متراژ از طريق فرم تحليل تعيين خالف مشخص مي گردد . متراژي كه تحت عنوان اضافه بنا در تحليل اعالم 
 شود در درآمد محاسبه مي گردد . 
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 محاسبه عوارض نوسازي  

96محاسبات عوارض ساليانه   

  استفاده مي گردد.95 از دفترچه ارزش معامالتي سال 96درمحاسبات عوارض ساليانه سال 

  در نظر گرفته شده است. 96 را براي سال 95% ارزش معامالتي مصوب سال 85بدين ترتيب كه 

 ارزش معامالتي عرصه امالك :

 در اين دفترچه ارزش عرصه امالك با توجه به ضابطه محل و نوع كاربري آن به چند دسته تقسيم مي شود.

      جدول ارزش معامالتي

 ضرايب تعديل نوع كاربري رديف
 1 مسكوني 1
 1،5 تجاري 2
 1،2 اداري 3
 ورزشي، گردشگري، _درماني، تفريحي _خدماتي، آموزشي، فرهنگي،بهداشتي  4

 هتلداري و .........
0،8 

 0،6 صنعتي، كارگاهي، حمل و نقل، انبارو توقفگاه 5
 كشاورزي : 6

 ( باغات، اراضي مزروعي آبي، دامداري، دامپروري، پرورش طيورو آبزيان، _الف 
 پرورش گل و گياه و ......... )

  اراضي مزروعي ديمي و اراضي منابع طبيعي_ب 

 

0،1 

 

  0،08 
 0،1 ساير 7
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 ارزش معامالتي اعيان :

ارزش معامالتي اعيان امالك براساس متراژ اعيان و نوع اسكلت و كاربري آن طبق جدول زير محاسبه مي 

 گردد .

 

 قيمت هر مترمربع سازه اعيان نوع كاربري اعيان رديف

اسكلت بتوني ، فلز ، تمام 
 بتون

 ساير

 100000 300000 تجاري 1

 80000 240000 مسكوني ، اداري 2

صنعتي ، كارگاهي ، خدماتي ، آموزشي ،  3
ورزشي ، بهداشتي درماني ، هتل داري ، 

 گردشگري ، حمل و نقل      

180000 60000 

 40000 120000 اراضي كشاورزي ، دامپروري ، گل و گياه 4
 

 مي باشد با اين تفاوت كه قيمت منطقه بندي در اين سال با سال 95 همانند سال 96محاسبه عوارض سال 

 8 متر و از 8 متر تا 1هاي قبل متفاوت مي باشد. مثال در سالهاي قبل قيمت منطقه بندي براي هر بلوك از 

 مي باشد قيمت منطقه 95 كه مبناي محاسبه سال 95 متر داشتيم اما در دفترچه محاسبات سال 12متر تا 

  متر را داريم.30 متر تا 1بندي از 
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 متر يك قيمت و 3 متر يك قيمت و عرض گذر 2 متر يك قيمت ، براي عرض گذر 1يعني براي عرض گذر 

 متر را مورد استفاده قرار مي گيرد و براي 20 متر، كه براي امالك مسكوني نهايتا تا 30.............. الي آخر تا 

  متر در نظر گرفته مي شود.30امالك تجاري تا 

 متري همه از يك قيمت تبعيت مي كنند 20بدين ترتيب كه كليه خيابانهاي واقع در يك بلوك و كوچه هاي 

يعني مثل سالهاي قبل . هر خيابان قيمت مختصي به خود را ندارد . قيمت منطقه بندي مانند سالهاي قبل 

 متر در سيستم موجود است و سيستم با توجه به عرض 30 متر تا 1برروي نقشه نمي باشد بلكه قيمت از 

گذري كه كارشناس توسعه و معابر منطقه براي معابر مشخص نموده قيمت را انتخاب كرده و با توجه به 

 ضابطه محل كه درقسمت بروكف پرشده قيمت را مشخص و در محاسبات به كار مي برد.
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نوسازيعوارض ساليانه   

كليه امالكي كه در محدوده قانوني شهر قرار دارند ساليانه بايد عوارض را پرداخت نمايند كه به اين عوارض ، 
عوارض ساليانه يا عوارض نوسازي مي گويند، اين عوارض شامل هيچگونه تخفيف و بخشودگي از طرف هيچ 

مقامي نمي شوند زيرا تعيين و تصويب اين عوارض از طرف وزارت كشور مي باشد و وصول و مصرف اين 
عوارض براي بهسازي ، بازسازي و نوسازي شهر، معابر، خيابانها و پاركها و ايجاد فضاي سبز در سطح شهر 

 مي باشد .

% بخشودگي خالص نوسازي مي باشد ولي  اگر در 10عوارض ساليانه اگر در همان سال پرداخت گردد شامل 
 % زيان ديركرد مي شود .9همان سال پرداخت نشود شامل 

الزم به ذكر است كه عوارض ساليانه نوسازي هر سال به نرخ و درصد همان سال محاسبه و وصول مي گردد 
 و مبناي اين  محاسبه و وصول آن دفترچه ارزش معامالتي دارايي مي باشد.

  دسته تقسيم مي شوند :3امالك را براي محاسبه و وصول عوارض به 

 امالكي كه به صورت زمين مي باشد -1

 امالكي كه به صورت باغ و باغچه مي باشد -2

 امالكي كه عالوه برعرصه داراي اعيان يا زيربنا نيز مي باشد ( ساختمان ). -3

 

 محاسبه عوارض ساليانه نوسازي براي زمين به شرح ذيل مي باشد .

 1381 تا سال 1349از سال 

  عرصه× قيمت منطقه بندي × 0.01

 1388 تا سال 1382از سال 

  عرصه× قيمت منطقه بندي ×% 2

 1394 تا سال 1389از سال 

  عرصه× قيمت منطقه بندي ×% 3
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% خالص نوسازي مربوط به آموزش و پرورش مي باشد كه جمع خالص نوسازي + آموزش و پرورش مي 5
 شود عوارض ساليانه نوسازي

 

 محاسبات باال فقط نحوه محاسبات زمين توضيح داده شده است . الزم به ذكراست كه هرسال توجه :
 ضرايب و درصدهاي محاسبه و وصول آن در كتابچه دارايي همان سال موجود مي باشد.

 

 محاسبه عوارض ساليانه براي باغ و باغچه 

 

 1381 تا 1349از سال 

  عرصه× قيمت منطقه بندي ×% 5

  1388 تا 1382از سال 

  عرصه× قيمت منطقه بندي ×% 1

 1396 تا 1389از سال 

عرصه× قيمت منطقه بندي×% 2  

 % خالص نوسازي عوارض آموزش و پرورش مي باشد.5

 خالص نوسازي + زيان ديركرد + آموزش و پرورش = عوارض ساليانه نوسازي باغ و باغچه
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 نحوه محاسبه خالص نوسازي براي ساختمان 

 

 1381 تا سال 1349از سال 

 

عرصه×قيمت   منطقه بندي  

+ 

    اعيان×قيمت      اسكلت  

 

  مجموع ×% 5

 1386 تا سال 1382از سال 

 

  عرصه×قيمت   منطقه بندي 

+ 

    اعيان×قيمت      اسكلت  

 

  مجموع ×% 1.5

  1394 تا سال 1387از سال 

  عرصه×قيمت   منطقه بندي 

+ 

    اعيان×% قيمت منطقه بندي ) 60(قيمت  اسكلت + 
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  مجموع ×% 1.5

 95سال 

 

  عرصه×قيمت   منطقه بندي 

+ 

    اعيان×% قيمت منطقه بندي ) 30(قيمت  اسكلت + 

 

  مجموع ×% 1.5

 عوارض جديدي به جمع عوارض ساليانه اضافه گرديد بنام عوارض حمل زباله و 01/10/84 از تاريخ توجه :
 اين 92 تا سال 85% خالص نوسازي و درسال 10 برابر است با 84يا پسماند مي باشد كه اين عوارض در سال 

 % خالص نوسازي افزايش مي يابد. 50عوارض 

 نحوه محاسبه عوارض پسماند تغيير 96 تا 94% خالص نوسازي وصول مي گردد و از سال 57 تا 93در سال 
كرده و مجزا از عوارض خالص نوسازي مي باشد بدين صورت كه اين عوارض به صورت يك مبلغ ثابت مي 
باشد كه در مناطق مختلف شهرداري متفاوت است و به ازاي هر طبقه و هر واحد وصول مي شود ميبايستي 

 هر دو آيتم طبقه و واحد را كنترل نماييد.

 مبلغ 5 و 2 و 7 ريال و براي مناطق 900000 اين مبلغ 10 و6 و 4 و 1 بدين صورت كه براي مناطق 
  ريال مي باشد.360000 مبلغ 8 و براي منطقه 630000 مبلغ 9 و 3 ريال و براي مناطق 450000

 عوارض ديگري به عوارض ساليانه نوسازي اضافه گردد به نام عوارض هزينه خدمات 96 در سال نكته :
 ريال براي هر واحد 200000ايمني مي باشد كه اين عوارض به ازاي هر واحد محاسبه شده و مبلغ آن 

 مسكوني و تجاري و ...... غيره مي باشد كه فقط ساختمانهاي دولتي از پرداخت اين عوارض معاف مي باشد .

 

 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

553 

 

 نحوه محاسبه عوارض نوسازي :

 ابتدا درخواست مورد نظر را مشخص نماييد .-1

 -در منوي سمت راست گزينه نوسازي موردي را انتخاب نماييد .2

اگر درخواست جاري باشد  از بين آيتم هاي مجاز، بازديد و مميزي، دسته اطالعاتفيلدنكته : 
  انتخاب گردد . بازديدگزينه ميبايست در قسمت دسته اطالعاتي 

 
اگر درخواست جاري نبود و محاسبه به صورت موردي بود ميبايست كد نوسازي را وارد نمود و در قسمت 

 دسته اطالعاتي گزينه اطالعات پرونده را مشخص نمود
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 محاسبه را مشخص كرده و از قسمت پايين صفحه، فيلد سال شروع محاسبهاين مرحله مطابق با تصوير، 
 را انتخاب نماييد.

اگر سال تسويه مشخص باشد و پرداختي در محاسبات قبلي مشخص بود سال تسويه را انتخاب و برروي 
 كليد محاسبه كليك نماييد.

 
زماني كه سال تسويه مشخص نباشد از منوي شهرسازي درآرشيو الكترونيكي برروي سوابق موجود در 

 آرشيو سال تسويه را مشخص نماييد 
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زماني كه در قسمت دسته اطالعات گزينه بازديد انتخاب شد ميبايست درخواستي كه جاري نكته : 
 ميباشد را انتخاب نماييد 

 

 كليك نماييد تا هنگامي كه دكمه محاسبه را انتخاب نموديد و محاسبه انجام گرديد برروي قسمت  
 محاسبه انجام شده نمايش داده شود.

 در اين قسمت گزينه هاي خالص نوسازي، آموزش و پروش، اراضي رها شده و ..... نمايش داده ميشود.
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 انخاب نماييد در اين قسمت قيمت منطقه بندي را با قيمت منطقه در قسمت خالص نوسازي 
 بندي نقشه مطابقت دهيد

 
 

هنگامي كه از صحت محاسبات اطمينان حاصل نموديد كنار رديف محاسبه انجام شده را تيك ميزنيد 
و گزينه صدور فيش را انتخاب نماييد كادري باز ميگردد كه نوع فيش را انتخاب نماييد سپس برروي دكمه 

 تاييد كليك نماييد.
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درتب فيش آخرين فيش كه نمايش داده ميشود مربوط به آخرين محاسبه انجام شده 
ميباشد كه رديف مورد نظر را انتخاب نماييد سپس گزينه چاپ را انتخاب و از فيش مربوطه 

 پرينت ميگيريد.

 قسمت محاسبات متفرقه فقط در واحد مانيتورينگ انجام ميگيرد نكته :

 

 

 محاسبه عوارض صنفي:

 جهت كد مورد نظر (داراي درخواست جاري باشد) ميبايست پس از انتخاب درخواست:-1

  گزينه عوارض صنفي در قسمت پايين سمت راست را انتخاب  نماييد-2

 :روي منوي اصلي كليك كرده، از قسمت عوارض صنفي، عوارض موردي را انتخاب كرده -3

 

  دابل كليك نماييدعوارض مورديدر اين قسمتبرروي -4

 انتخاب گردد و محاسبه بر اساس بازديد انجام بازديد از بين آيتم هاي مجاز، بازديد و مميزي، گزينه دسته اطالعاتفيلد-5
 گردد.
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اگر كد صنفي مورد نظر فاقد درخواست باشد و صرفا بخواهيم فيش عوارض صنفي صادر كنيم ميبايست در قسمت -6
عوارض صنفي (عوارض موردي) پس از باز شدن صفحه ي محاسبه در قسمت كد نوسازي، كد صنفي مورد نظر را سرچ 

 كرده و پس از باز شدن صفحه محاسبه مربوط به اين كدرا انجام دهيد.

  انتخاب گردد.اطالعات پرونده ميبايست دسته اطالعاتي در صورتي كه درخواست نداشته باشد ميبايست در قسمت نكته:

 

 را محاسبه را مشخص كرده و از قسمت پايين صفحه، فيلد سال شروع محاسبهپس از اين مرحله مطابق با تصوير، -7
 انتخاب نماييد.
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بعد از باز كردن عوارض هر سال، جهت رويت نحوه محاسبه روي عوارض خالص صنفي دو بار كليك ميكنيم تا وقايع -8
 نگار ريز محاسبات باز گردد 

 

  محاسبات صنفي طي شرايط زير صورت ميپذيرد:نكته:

 يا سابقه پرداخت در پرونده صنفي :) avksbالف) داراي سابقه پرداخت عوارض شغلي در سيستم محاسبه سابق (

اگر به طور مثال پرونده داراي عوارضي پرداختي شغلي باشد، ميبايست كنترل گردد كه عوارض پرداختي صورت قطعي 
 ميباشد يا علي الحساب
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 به بعد محاسبه عوارض شغلي بر اساس مقايسه بين يك درصد برگه عملكرد دارايي و تعرفه شغل مورد 1374 از سال نكته :
 نظر محاسبه ميگردد.

  برگه عملكرد قطعي دارايي ميباشدفاقدالف) سال هاي علي الحساب : به سال هايي گفته ميشود كه 

  برگه عملكرد قطعي دارايي ميباشددارايب) سال هاي تسويه حساب (قطعي) : سال هايي كه 

 به صورت علي الحساب و از تاريخ 01/10/1382 الي 79مثال : در صورتي كه عوارض پرداخت شده در سال هاي 
 انجام 79 نيز علي الحساب باشد ميبايست محاسبه از سال 88 به صورت قطعي (تسويه حساب) و سال87 الي 02/10/1382

 گردد 

 -با توجه به بررسي آخرين فيش پرداختي (فيش هاي مورد نظر بر اساس سيستم اي وي كسب پرداخت شده است )9

موجود در ارشيو الكترونيكي سالهاي علي الحساب و قطعي مشخص ميگردد سپس در سيستم سرا ، عوارض صنفي، حسابهاي متفرقه، 
 به ازاء هرسال علي الحساب يك رديف بستانكاري ايجاد ميگردد و آخرين سال قطعي به عنوان سال تسويه در نظر گرفته ميشود

 در صورتي كه جهت شغل مورد نظر عوارض افتتاحيه پرداختي جزء سالهاي علي الحساب باشد، يك رديف بستانكاري جداگانه نكته:
 جهت افتتاحيه آن سال ايجاد ميگردد كه فيلد فرمول را حق افتتاحيه انتخاب ميكنيم 

 در صورتي كه جهت شغل مورد نظر عوارض افتتاحيه پرداختي جزء سالهاي علي الحساب باشد، يك رديف بستانكاري جداگانه نكته:
 جهت افتتاحيه آن سال ايجاد ميگردد كه فيلد فرمول را حق افتتاحيه انتخاب ميكنيم 

 به صورت علي الحساب پرداخت شده يك رديف بستانكاري جهت عوارض 87 عوارض ساالنه و افتتاحيه سوپر ماركت سال مثال:
  ايجاد ميگردد.87 و يك رديف بستانكاري جهت افتتاحيه سال 87ساالنه سال 

 

 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

561 

 

 

 

 

 

با توجه به تصوير سال هاي تسويه حساب ، با تيك زدن در مربع كنار سال مربوطه انتخاب و پس از انتخاب تمام سال هاي تسويه -9
 را از منوي پايين صفحه انتخاب كرده  و پس از پاسخ مثبت به سوال سيستم كه آيا از قطعي كردن محاسبه  قطعيتحساب، گزينه

 مطمئن هستيد؟ محاسبه رديف مورد نظر قطعي ميگردد و محاسبه آن سال در فيش پرداختي حذف شده و قيد نميگردد
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جهت عدم قطعيت همان مراحل قطعيت انجام دهيد فقط دكمه عدم قطعيت را انتخاب نماييدنكته:  

 

 را به عنوان مبلغ بستانكاري در 92 و نيز سال 01/10/1382 تا تاريخ 97 ،96 ،95 ،94 ،92 ،90 ، 89، 88، 87مبلغ كل عوارض سال 
 قسمت حسابهاي متفرقه به تفكيك سال ها وارد ميكنيم

 
 باشد بايد سال آخرين فيش پرداختي را استخراج كرده avksb     الف) چنانچه داراي پرداخت عوارض صنفي در سيستم  

  را با تاريخ مذكور انجام داده ، و avksb ) به عنوان تاريخ پايان فعاليت وارد كنيم سپس محاسبه در(avksbودر سيتم 
مبلغ به دست آمده كه ميتواند بدهي يا بستانكاري باشد را درسيستم سرا در عوارض صنفي قسمت حسابهاي متفرقه 

 ميكنيم 

 ب) فاقد سابقه پرداخت عوارض در سيستم محاسبه قبلي باشد  محاسبه عوارض از شروع فعاليت شخص و يا واحد تجاري با 
 توجه به سيستم سرا انجام مي گردد.
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 (جهت اطالع)avksbتصويري از محيط برنامه 

 

 
  :نكته مهم جهت محاسبات صنفي

 
نحوه دسترسي به قسمت بدهكاري يا بستانكاري به شرح زير و مطابق با تصاوير فوق و صفحه بعد مي باشد.نكته :  
بعد از انجام محاسبه ي عوارض صنفي واحد اگر واحد تجاري داراي بدهي يا بستانكاري باشد مي بايست :نكته : 

، بدهكاري قبل از محاسبهمبلغ بدهي يا بستانكاري ثبت گردد (اگر بدهكاري/ بستانكارينوع تجاري مورد نظر ، در قسمت 
 يا بستانكاري ثبت گردد پيغام صادر و مانع از ثبت مبلغ مي گردد.)

 



 ���داری ال��رونیک

 
 

564 

 



 آ�وزش �دمات ���سازی 

 
 

565 

اگر دو مغازه در يك ملك داشته باشيم كهمثال :   

 و از ابتداي 72 به شغل خواربارفروشي به تصدي اقاي اسماعيل زارع بوده تا سال 60    الف)مغازه ي شماره يك : از سال 
 به شغل نانوايي به 56 به ميوه فروشي تغيير شغل يافته به تصدي اقاي علي فالح  ب)مغازه ي شماره دو : از سال 73سال 

 تا پايان سال به خرازي تغيير شغل يافته به تصدي اقاي 79از ابتداي سال – 78تصدي اقاي كيوان مرزبان بوده تا سال 
 محمد پيرو

 ، هر دو مغازه با هم تجميع شده (بدون اطالع شهرداري)و تبديل به نمايشگاه اتومبيل گرديده است. مي 80از ابتداي سال 
 بايست ابتدا :

-اطالعات ساختماني واحد صنفي تكميل گردد.(به صورت تجميعي)1  

-در قسمت ايجاد شغلي ، جهت مغازه ي شماره يك ، مشاغل مربوطه ايجاد و تاريخ شروع و اتمام فعاليت نيز در هر شغل 2
 درج گردد و همين كار را براي مغازه ي شماره دو انجام مي دهيم.

  ، در قسمت ايجاد شغل ، يك بار ايجاد شغل كرده و اطالعات نمايشگاه اتومبيل را ورود مي كنيم.80-از ابتداي سال 3

 به بعد جهت مغازه 80 براي هر دو مغازه و از سال 80-در قسمت محاسبه موردي صنفي ، محاسبه جهت سال هاي قبل از 4
 ي تجميعيانجام مي گردد.
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در مرحله بعد اگر مراجعه كننده برگه عملكرد قطعي دارايي، جهت سال هاي علي الحساب ارائه دهد ميبايست در قسمت تشكيل 
 ميباشد ميبايست تاريخ 79پرونده، بخش مجوز و تابلو، در قسمت مبالغ دارايي ، اگر برگه عملكرد قطعي به طور مثال مربوط به سال 

  را وارد كرد.29/12/1379پايان آن سال يعني 
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 صدور

پس از وصول كليه عوارض متعلقه (و عوارض نوسازي و صنفي )و تاييد فيش ، در مرحله صدور جهت صدا 
 زدن فرمول ها و اعتبار سنجي ها ميبايستي در فرم صدور دكمه ذخيره و ويرايش را انتخاب نماييد . 

 صدور استعالم :

پس از وصول كليه عوارض متعلقه (و عوارض نوسازي و صنفي )و تاييد فيش ،  جهت پاسخ استعالم تاييد 
 يا دفتر 33مديران توسط مسول درآمد  انجام ميگردد و در خواست جهت صدور استعالم به دفاتر (دفتر ماده 

 تسهيلگري)  ارسال ميگردد
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دفاتر موظف هستند پس از بررسي كلي درخواست جهت صدور استعالم اقدام نمايند همزمان با صدور استعالم 

image آن بر روي آرشيو  الكترونيكي ساخته و قابليت نمايش را دارد .  سپس درخواست را تحويل 

 متقاضي و جهت دائم نمودن آن  اقدامات الزم را انجام نمايند. 
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 صدورگواهي عدم خالف
پس از وصول كليه عوارض متعلقه و تاييد فيش آن ، جهت صدور گواهي  تاييد مديران گواهي ها ابتدا توسط 

گيشه شهرسازي و سپس  توسط شهردار منطقه انجام ميگردد و پس از تاييد مديران در خواست جهت 
  يا دفتر تسهيلگري)  ارسال ميگردد. 33صدورگواهي  به دفاتر (دفتر ماده 

 
دفاتر موظف هستند پس از بررسي كلي درخواست جهت صدور گواهي  اقدام نمايند همزمان با صدور گواهي 

image آن بر روي آرشيو  الكترونيكي ساخته و قابليت نمايش را دارد .  سپس درخواست را تحويل

 متقاضي و جهت دائم نمودن آن  اقدامات الزم را انجام نمايند. 
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 صدور گواهي پايانكار يا وضعيت بنا :

پس از وصول كليه عوارض متعلقه (و عوارض نوسازي و صنفي ) و تاييد فيش ،  و  در صورت  داشتن پرونده 
 تقسيطي مي بايستي  نسبت به كنترل اتمام  پرونده تقسيط اقدام نمايند .

جهت صدور گواهي  مي بايستي به تاييد مديران استاندارد و  در صورتي كه در زمان صدور پروانه نكته :
 ساختماني پاسخ سازمان بيمه تامين اجتماعي را ارائه ننموده نسبت به ارائه آن اقدام نمايد .

 تاييد مديران گواهي ها ابتدا توسط گيشه شهرسازي و سپس توسط شهردار منطقه انجام ميگردد و پس از 
 يا دفتر تسهيلگري)  ارسال 33تاييد مديران در خواست جهت صدورگواهي درخواست  به دفاتر (دفتر ماده 

 ميگردد. 

ساختمانهايي كه داراي پايان كار يا وضعيت بنا مي باشند و فاقد نما هستند سيستم به عنوان ساختمان نكته : 
 داراي پايان كار در نظر بگيرد.

زماني كه ساختمان در مرحله بهره برداري باشد و كليه عمليات ساختماني به اتمام رسيده باشد مشمول صدور 
 پايانكار مي گردد . 

 

 
 

شايان ذكر است جهت درخواستهاي فاقد سند گواهي وضعيت بنا صادر ميگردد  
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دفاتر موظف هستند پس از بررسي كلي درخواست جهت صدور گواهي  اقدام نمايند همزمان با صدور 

آن بر روي آرشيو  الكترونيكي ساخته و قابليت نمايش را دارد .  سپس درخواست را imageگواهي

 تحويل متقاضي و جهت دائم نمودن آن  اقدامات الزم را انجام نمايند. 
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 صدور پروانه الكترونيكي :

پس از وصول كليه عوارض متعلقه و تاييد فيش ، در خواست از مرحله شهرسازي (گيشه )ناييد مديران منطقه 
،به كارتابل تاييد مديران منطقه (عباس زاده ) جهت تاييدمهرسبز و كسر  سهميه مهندسين و تاييد فرم اول 
دفترچه محاسباتي اقدام ، و سپس   به كارتابل مدير كنترل و نظارت جهت تاييد فرم  دفترچه محاسباتي   
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ارسال  ميگردد .سپس  درخواست به كارتابل تاييد مدير  منطقه جهت تاييد مدير بيمه و تاييد مدير پروانه  
 ارسال ميگردد
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جهت تاييد مدير بيمه با توجه به صالحديد  هر منطقه توسط كاربر معيني  در مرحله تاييد مدير پروانه :  نكته 
 تاييد ميگردد .

همزمان با تاييد مدير بيمه تامين اجتماعي به صورت خودكار ليست محاسبات عوارض صدور پروانه ساختماني 
در كارتابل بيمه تامين اجتماعي ايجاد ميگردد. متقاضي  تا زمان صدور گواهي پايانكار فرصت  ارائه پاسخ 

 استعالم بيمه  تامين اجتماعي را دارد . 

 شايان ذكر است پاسخ استعالم بيمه تامين اجتماعي به صورت نامه به شهرداري ارائه ميگردد.

دفاتر موظف هستند پس از بررسي كلي درخواست جهت صدور پروانه الكترونيكي اقدام نمايند همزمان با 

 آن بر روي آرشيو  الكترونيكي ساخته و قابليت نمايش را دارد .  سپس imageصدور پروانه الكترونيكي 

 درخواست را تحويل متقاضي و جهت دائم نمودن آن  اقدامات الزم را انجام نمايند. 
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در صورت نياز به درج توضيحات در درخواست هاي پروانه و پايانكار و عدم خالف در منوي تشكيل نكته :
 تكميل گردد." مكاتبات براساس كد نوسازي " و"تعهدات براساس كد نوسازي"پرونده گزينه 
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در صورتي كه فيش پرداختي تاييد نشده باشد، در زمان ارسال به تاييد مديران پيغام زير نكته: 
 نمايش داده ميشود
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 دائم شدن درخواست

ده رون پ م  ئ دا ي  يگان ا  :ب

 –گواهي پايانكار – گواهي عدم خالف –جهت كليه گروه درخواستها ( استعالم پس از خاتمه درخواست ،
براي بايگاني كردن درخواست هاي مذكور مي بايستي  با استفاده از اين فرم ، پروانه الكترونيكي و ...) 

 درخواست به بايگاني دائم ارسال گردد .
 

 
 

 روز به 15 در صورت عدم بايگاني دائم درخواست توسط كاربر ، درخواست به صورت خودكار ظرف    نكته :
 صورت سيستمي بايگاني دائم ميگردد .
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 تصديق گواهي

 پس از دائم شدن كليه گروه درخواست ها  امكان مشاهده  گزارش خروجي درخواست،
از منوي سمت راست قسمت خدمات شهروندان فرم تصديق گواهي را  ايساپدر سايت

انتخاب نموده و دراين فرم كد نوسازي يا شماره درخواست ورود اطالعات گردد گواهي 
 صادره جهت تصديق  نمايش داده ميگردد .
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