
  

        

 

  

  

 

 

مقررات و ضوابط معماری و شهرسازی سومبخش   

 عوارض

 تهیه شده توسط تیم تولید محتوا تارامید

 

 

  

  

   



  

    

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 87بهمن ماه           

  

  

 معماری
  
 و
  
 شهرسازی

  
 مقررات

  
 و
  
 ضوابط

  
 آموزش

  

 پروانه (
  
 صدور

  
 ) بخش

  

 معماری
 و  

 شهرسازی  
 معاونت  

 حوزه  
  

  

  

  

   اداره   كل   تدوين   ضوابط ، نظارت   و   صدور   پروانه



  

      

 

  

  

 

   

     

 بخش سوم: عوارض 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 عوارض   

 

  

  

 مربوط به مسكوني جهت تخريب و بازسازی و پروانه ساختماني:   

  متر مربع باشد :  600عوارض زير بنا جهت دو واحدی و بیشتر در شرايطي كه كل زير بنا تا  - 1

(S-(٢٠ × N ))     

١٠٠N  
K×P ×                                P × S  

 =Kضريب طبق جدول يك  

تعداد   =Pقیمت منطقه ای 

ضريب بر اساس كل زير S =كل زير بنای ناخالص PN =تعداد پاركینگ های تامین شده N =واحدهای مسكوني

 جدول شماره يك محاسبه مي گردد:  بنای نا خالص طبق 

 جدول شماره يك  

  

  

  

  

  

   

 مربوط به مسكوني جهت تخريب و بازسازی و پروانه ساختماني:   

 متر مربع و باالتر :    600عوارض زير بنا جهت تك واحدی  و دو واحد و بیشتر در ساختمان های  -2

(S-(٢٠ × N ))  
% 30 × P ×                         P     × S  

    ١٠٠N  

 زير بنا    Kضريب 

 متر مربع   200تا  %15  

 متر مربع   400تا  %20  

 متر مربع   600تا  %25  



 عوارض   

 

  

  

 30K= 

تعداد   =Pقیمت منطقه ای  %

تعداد   =Nواحدهای مسكوني

 PN =پاركینگ های تامین شده

 عوارض مربوط به مسكوني جهت تخريب و بازسازی و پروانه ساختماني:   

  متر مربع  باشد:          600عوارض زير بنا جهت ساختمان های تك واحدی تا  -3

  K  × P  × [S  - ( 20 ×  NP  ) ]   

  =K(2ضريب طبق جدول شماره ) 

 بر اساس كل زيربنای ناخالص محاسبه مي گردد.      Kتعريف: ضريب  

 بر اساس میانگین    Kتبصره: جهت تعاوني های مسكن كارمندی و كارگری ) مشروط به داشتن مجوزهای الزم ( ضريب  

کل واحدهای مسكوني )  
بنای
 
 

زير 
 ( محاسبه مي گردد.                                  ناخالص

 تعداد واحد 

  =Pقیمت منطقه ای                                                        =Nتعداد واحدهای مسكوني 

NP= تعداد پاركینگ های تامین شده                                  S= كل زير بنای ناخالص  

 زير بنا    Kضريب 

 متر مربع   60تا  %5  

 متر مربع   100تا  %10  

 متر مربع   150تا  %18  

 متر مربع   200تا  %30  

 متر مربع   300تا  %45  

 متر مربع   400تا  %65  

 متر مربع   500تا  %90  

 متر مربع   600تا  %120  



 عوارض   

 

  

  

 (  2جدول شماره )

 تمديد پروانه:   

 تعريف تمديد پروانه:   

تقاضای تمديد پروانه در زمان اعتبار پروانه در صورتیكه ضوابط و مقررات تغییر نكرده باشد بدون اخذ عوارض بـهمدت  .1

 يكسال تمديد مي گردد.  

تقاضای تمديد پروانه در صورتیكه اعتبار پروانه به اتمام رسیده باشد و ضوابط و مقررات تغییر نكـرده باشـد بـااخذ  .2

  به شرح زير دريافت مي گردد و به مدت دو سال پروانه تمديد مي گردد. عوارض مابه التفاوت

 عوارض پرداختي به قیمت روز    -عوارض پرداختي قبلي 

* مالك عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای تمديد پروانه سـاختمان تـاريخ ثبـت درخواسـت مالـك در دبیرخانـه منطقـه    

 مي باشد.  

   

 قشه:   عوارض تغییر ن

 تعريف تغییر نقشه:   

امالكي كه دارای پروانه معتبر ساختماني و يا دارای ساختماني كه بر اساس پروانه صادره ساخته شده باشد چنانچه  

 هنـوزپايان صادر نشده باشد و يا به مرحله اتمام نرسیده باشد پروانه مورد نظر تحت عنوان تغییر نقشه منظور مي گردد.  

   

 عوارض تغییر نقشه:   محاسبه 



 عوارض   

 

  

  

F   كل عوارض ساختمان طبق نقشه جديد =

F  كل عوارض پروانه معتبر به قیمت روز =

   F - Fعوارض زيربنا قابل پرداخت =  

   

  

  

 اضافه اشكوب:   

تغییرات (   –تبديل  -)توسعه

 تعريف اضافه اشكوب )توسعه بنا(:   

بوده و دارای پايانكار باشـد،و  49يا بدون پروانه و يا دارای پروانه قبل از  49 در شرايطي كه بنای احداثي ملك قبل از سال

يا در مرحله بهره برداری، و نیز بنای موجود تعیین تكلیف شده باشد، اضـافه اشـكوب، توسـعه بنـا، تبـديل و 

 تغییـراتمنظور مي گردد.  

 محاسبه مي گردد.   1تغییرات از جدول شماره  باشد، عوارض اضافه اشكوب، توسعه، تبديل، =1Nدر صورتیكه 

  K × P ×[ S - (20 ×  NP)  ] 

 زير بنا   Kضريب 

 متر مربع   60تا  %5  



 عوارض   

 

  

  

تعداد واحدهای  

                                       =Nمسكوني

  =Pقیمت منطقه ای

متـــراژ مـــورد 

پاركینگ اضافه شده به  K= ضريب         S =                           تقــاضــا

 (  1شماره ) جدولPN =مجاز ) نسبت به وضع موجود تعیین تكلیف شده(

   

 باشد:   <1Nدر غیر اين صورت اگر 

S 

  

20100NP N K P S 

  

 كسری پاركینگ:   

   

 متر مربع   100تا  %10  

 متر مربع   150تا  %18  

 متر مربع   200تا  %30  

 متر مربع   300تا  %45  

 متر مربع   400تا  %65  

 ربع  متر م 500تا  %90  

 متر مربع   600تا  %120  



 عوارض   

 

  

  

 25A   پاركینگ مسكوني 

  35A   پاركینگ تجاری و تولیدی 

  30A   پاركینگ اداری و صنعتي 

  25A  ،پاركینگ غیر )تجاری، تولیدی، اداری

 صنعتي(  

  

A = %80 (1+T)(P+2D)  

 بر اساس روش اعالمي در مازاد تراكم مي باشد.   Aحاسبه م

   

 در صورتیكه جهت تبديل كسر پاركینگ داشته باشد :  

   

   

   

   

   

   

 5A   پاركینگ مسكوني به اداری 

  10A   پاركینگ مسكوني به تجاری 

  5A   پاركینگ اداری به تجاری 



 عوارض   

 

  

  

   

   

  



  

 

  

  

شورای معاونین شهرسازی ومعماری مناطق   8/2/84مورخه  4صورتجلسه شماره  

 ب( جدول معیارهای پاركینگ ماشین برای استفاده های غیر مسكوني

 

 

  فضاهای پاركینگ )به واحد(
    

  نوع استفاده   درصد سطح طبقات    

 حوزه يك   حوزه دو   حوزه سه   

 1   *تجاری برای هر صد متر مربع سطح طبقات   3  3  3 

 2   **اداری  برای هر صد متر مربع سطح طبقات 2  2  2 

 3   مركز اجتماعات  برای هر صد متر مربع سطح طبقات 3  2   يك چهارم

 4   هتـــل  برای هر اتاق  يك پنجم  يك دهم  يك بیستم 

 يك   يك دوازدهم
  هشتم

 5   بیمارستان  برای هر تختخواب  يك چهارم

 2  2  2 
 متر مربع ازسطح دفتر  برای هر صد

  

  كارخانجات صنعتي وانبارها وكارگاهها
 6 

 برای هر صد متر مربع ازسطح كارخانه   يك دوم  يك دوم  يك دوم

  

 7   كارخانجات صنعتي وانبارها وكارگاهها

 8   مدارس برای هرمعلم وناظم ومدير    يك دوم  يك چهارم  يك دهم

 9   سینما وتاتَر  ی هر صندليبرا  يك دهم  يك دهم  يك چهلم

 10   مدارس عالي وهنرستان  برای هرمعلم وناظم ومدير 1  1  1 

 11   دانشگاهها  برای هراستاد 1  1  1 

 12   دانشگاهها  برای هرشاگرد  يك صدم  يك صدم  يك صدم

  يك دوم  يك چهارم
 13   تاسَسیسات تفريحي  برای هر صد متر مربع سطح طبقات 1 

 يك   يك دهم
 14   گرمابه ها  به ازاء هر نمره خصوصي  يك سوم  ششم

 15   خوابگاههای دانشجويي و پانسیونها  مترمربع(15برای هر اتاق خواب)  يك دهم  يك دهم  يك دهم

 16   ورزشي وتاسَیسات تفريحي  برای هر صد متر مربع سطح طبقات 1   يك دوم  يك چهارم

 17   ***هتل آپارتمان  هرواحد آپارتمان با مساحت خالص تا متراژ يكصد مترمربع  ك دومي  يك دوم  يك دوم

 18   ****  هتل آپارتمان  مترمربع وبیشتر100هرواحد آپارتمان با مساحت خالص 1  1  1 

  يك دوم
 19   درمانگاه  برای هر صد متر مربع سطح طبقات 2  1 

 20  اغذيه فروشي و . . .   –تاالز  -رستوران   طبقات برای هر صد متر مربع سطح 5  5  5 

 21  مساجد ومعابدرسمي   -   -  -  - 
 

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جهت امالك مسكوني تك واحدی : 

  

 سطح ناخالص طبقات با زيرزمین  تعداد واحد پاركینگ مورد نیاز درهرسه حوزه 

                                                مترمربع  150تا  نیاز به پاركینگ ندارد

S 150 

  مترمربع 200تا 150بین   يك واحد

  150  S 200 

 *متر مربع  200بیش از   دو واحد

S  200 

  

  S = كل زير بنای ناخالص   

  

  

  



  

 

  

  

 جدول پاركینگ های مورد نیاز واحدهای مسكوني : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 عوارض مازاد تراكم:   

   

  حوزه پاركینگ   
 نوع استفاده  مساحت واحد 

 يك   دو   سه  

 مسكوني درحد تراكم  مترمربع 100تا    1  0/5  0/5

  مسكوني مازاد تراكم  مترمربع 100تا   1  1  1

 مسكوني مترمربع 200تا  100از    1  1  1

 مسكوني متر مربع و باالتر 200از    1/5  1/5  1/5



  

 

  

  

T1/    9/86= ضريب منطقه ای در مصوبه                        T 2 2/2/82= ضريب منطقه در مصوبه  A

 = قیمت يك متر مربع مازاد تراكم مالك عمل  

A1 81= قیمت يك متر مربع مازاد تراكم بر اساس دفترچه ارزش معامالتي سال   

A2 84ارزش معامالتي سال = قیمت يك متر مربع مازاد تراكم بر اساس دفترچه   

P1                             قیمت منطقه ای قديم =P2  قیمت منطقه ای جديد = 

D1 =200000                                          ريالD2 =250000 ريال  

A1 = %80 (1+T)( P1+ 2D1)  

A2 = %80 (1+T)( P2+ 2D2)  

A                  2     اگرA = 

1A2≤1/135  A                             1                                                                          در غیر اين صورتA 

* در   A1  =1/135  Aبافت فرسوده  

مالك محاسبه قرار  مي گیرد.  

،  %60به ازای هر  به باال  % 300* از 

افزايش پیدا  5/0 به میزان  Aضريب 

 مي كند.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ر صد تراكم استفاده شده در ملك د قیمت يك متر مربع مازاد تراكم  

 A 120 180% تا  % 

  1/5 A 180 240% تا  % 

  2 A 240 300% تا  % 

 2/5 A 300 360% تا  % 

   3 A 360 420% تا  % 



  

 

  

  

 عوارض تغییر كاربرد:   

   

 ل عوارض تغییر كاربرد:  جدول فرمو

   
 كاربرد  فرمول تغییر كاربرد  فرمول تعدد واحد  فرمول مجموع تغییر كاربرد و تعدد كاربرد  

   `  n   
S[KA+A(١+     )]  

١٠ 

  n   
S[A(١+     )]  

١٠ 

 S(KA)   تجاری 

 A      n   
S[KA+    (١+     )]  

  ١٠  ٣ 

A   

S[    (١+     )]  
 n   

 ١٠ ٣ 

S(KA)  
 اداری 

 A      n   
S[KA+    (١+     )]  

  ١٠  ٢ 

 A     n   
S[    (١+     )]  

 ١٠ ٢ 
S(KA)  

 صنعتي 

   

 توضیحات:   

   

% عوارض تغییر كاربرد مـي گـردد مگـر  10در صورت داشتن حقوق مكتسبه بر اساس مصوبه فوق الذكر شامل .1

ع موجود كه دارای حقوق مكتسبه مي باشند متفاوت باشد كه جهت متراژ اينكـه ارنظر تعداد و يا متراژ يا وض

 افـزوده شـده و يـاتغییر تعدد واحد عوارض اخذ گردد.  

 محاسبه عوارض شكل جديد به قیمت روز      –عوارض قابل پرداخت    =    محاسبه عوارض شكل قديم به قیمت روز    

   

 ات از نظر مساحت معادل سازی مي گردد.  در صورت جابجايي حقوق مكتسبه در طبق .2

   

   

   

   

   

   



  

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   (1جدول شماره )

 تعیین ضرايب تغییر كاربری ها از مسكوني به غیر مسكوني  

   

   



  

 

  

  

 كاربری بايد عوارض پذيره نیز اخذ گردد.   توضیح اينكه عالوه بر عوارض تغیر

 از جهت تغییر هر كاربرد به كاربرد مرغوبتر ما به التفاوت ضرايب فوق الذكر اخذ گردد.  

اضافه  1چنانچه تغییر كاربری همراه با تعدد واحدها باشد عوارضي به شرح ذيل به عوارض محاسبه شده طبق جدول شماره 

 گردد.  

1. (nما به التفاوت )   .تعداد مغازه ها يا واحدهای مجاز با مورد تقاضاست 

 از جهت تبديل يك واحد اداری به چند واحد هر متر مربع بر اساس  ) .2
 n +         1(       ٣

A
  محاسبه خواهد شد.  ١٠

 از حیث تبديل يك واحد تجاری به چند واحد هر متر مربع بر اساس  )   .3
 n       1+ A خواهد شد.(         محاسبه ١٠  

  از جهت تبديل واحدهای اداری به تجاری با به التفاوت ضرايب فوق اخذ خواهد شد. .4

 از جهت تبديل يك واحد صنعتي به چند واحد هر متر مربع بر اساس  ) .5
 n +         1(    ٢

A
محاسبه خواهد      ١٠

  شد.

 رديف  موضوع   (  Aتعداد ضريب )

 ½ (A)   1   اداری 

  ¼ (A)   2   انبار اداری 

  A12= 12منطقه 

= 19و  18،16مناطق 

A5  =ديگر مناطقA7  

 3   تجاری)همكف(  

 4   تجاری زيرزمین اول   % همكف )براساس تفكیك مناطق(  80

% همكف )براساس تفكیك 70

 مناطق(  
 5   تجاری طبقه اول  

 6   تجاری زيرزمین دوم و طبقه دوم   % همكف )براساس تفكیك مناطق(  50

 7   مابقي طبقات و انبار تجاری در زيرمین و طبقات و نیم طبقه داخل واحد تجاری   % همكف )براساس تفكیك مناطق(  40

 8   انبار تجاری در همكف   % همكف )براساس تفكیك مناطق(  60

 9   تولیدی   % تجاری  70

  (A)   )10   صنعتي )همكف 

 ½ (A)   )11   صنعتي )ساير طبقات 



  

 

  

  

 اسالمي شهر تهران )دوره سوم(  اداری طبق مصوبه جلسه پنجاه و يكم  شورای  -جدول راسته های تجاری



  

 

  

  

 منطقه  موقعیت 

    1  خیابان شهرداری حد فاصل میدان تجريش و میدان قدس، باهنر  

 خیابان ولیعصر 

 بازار تجريش 

 دربند  – خیابانهای پاسداران

 بر میدانهای قدس و تجريش 

 خیابان شريعتي 

 خیابان ستارخان 

   

  2 

 متری خسرو تا فلكه دوم صادقیه   24خیابان صادقیه از 

 بر خیابان آزادی ،بر میدان توحید 

 وزی بر میدان صادقیه ،بر گیشا از جالل آل احمد تا خیابان پیر

 برخیابان شريعتي ، پاسداران، ولیعصر 

  3 

 بر خیابان میرداماد 

 بر خیابان گرمسار ، سامان ،شیراز 

 ل آذين، ناهید  بر خیابان آفريقا، گلشهر، گ

 بر خیابان شیخ بهايي ، مالصدرا، دولت 

 میدان مادر 

 5ادامه جدول بلوار دالوران، شمیران نو 

  4 
 خیابان تهران پارس، خیابان فرخي يزدی 

 خیابان بني هاشم، خیابان پرتوی 

 پاسداران، استاد حسن بنا 

 لوار فردوس ب -آيت اله كاشاني 

  5 

 بايي از میدان پونك تا سردار جنگل  میرزا با

 شهران از زير گذر تا فلكه 

 خیابان اكباتان بلوار اصلي 

 متری گلستان  20خیابان 

   خیابان ولیعصر حد فاصل چهار راه ولیعصر تا تقاطع دكتر فاطمي

  6 

 خیابان كريخان زند ،كارگر از انقالب تا شهید گمنام  

 صر انقالب ،آزادی، ولیع

طالقاني ،سپهبد قرني ،قائم مقام فراهاني، خالد اسالمبلي ، 

 گاندی  

سمیه، وصال شیرازی، شهید بهشتي ،مطهری ، میرزای 

 شیرازی 

 فلسطین ،فاطمي ،اسد آبادی 

 ويال، ايرانشهر،جمالزاده ،اسكندری شمالي  

 7   مطهری  -خیابان شهید بهشتي 



  

 

  

  

بر خیابان   11 

 جمهوری 

  لقاني،بهار ، سپاهانقالب ،شريعتي، خیابان طا

 بر خیابان مفتح تا میدان هفت تیر 

 سلیمان خاطر ،سمیه ،بهار شیراز ،هويزه 

 استاد حسن بنا ،سهروردی، خرمشهر،شهید مدني،خلیل حسیني 

 8  بر خیابان آيت 

 میدان هفت حوض 

 خیابان آيت اله مدني 

 حاشیه فلكه اول تهران پارس 

 9  یری زرند ،دستغیب ،شمش

 بر خیابان آزادی ، دامپزشكي ، قزوين 

 10  خیابان رودكي )حد فاصل آذربايجان تا كمیل (  

 كارون ، قصر الدشت، كمیل

 دامپزشكي،امام خمیني ،هاشمي ،آذر بايجان، بريانك  

 قزوين 

  



  

 

  

  

    بر خیابان مولوی و وحدت اسالمي 
 5ادامه جدول قالب بر خیابان ان

 ر  بر خیابان ولیعصر حد فاصل خیابان جمهوری تا چهار راه ولیعص

   -اكباتان –منوچهری –الله زار -ردوسيف -برخیابان های جمهوری
  12 

 بر میدان و خیابان امام خمیني 

 بر خیابانهای دماوند ،پیروزی ، هفده شهريور  

  13 

 تا میدان امام حسین   بر خیابان انقالب از پل چوبي

 ر  بر خیابان شهرستاني از میدان امام حسین تا خیابان ايران مه

 بر خیابان ايران از سه راه امین حضور تا مجاهدين  

 بر خیابان بیست و يك متری دهقان ) كوكا كوال ( از خیابان 

نیروی هوايي از خیابان پیروزی تا خیابان  5بر خیابان 

37/5  

 آبان ، خیابان نبرد ،خ شكوفه   13نگ ،محالتي ، پرستار ،آه
  14 

 شهريور   17بر خیابانهای خاوران ،پیروزی ، 

شهريور حد فاصل تیر دو قلو تا میدان  17خیابان 

 خراسان  
  15 

 خیابان خاوران حد فاصل میدان خراسان و اتابك  

 خیابان بیست متری افسريه 

 شهید رجايي تا میدان بازار دوم  خیابان مدائن از خ 

  16 

بازارچه جواديه و بیست متری  – بازار دوم نازی آباد

 جواديه  

 بر خیابانهای پارس ، خزانه بوعلي جنوبي ، دستواره  

 خیابان صابونیان از میدان شوش تا بزرگراه بعثت ، بر خیابان 

  پل يافت آبادبر خیابان امین الملك از تقاطع خیابان قزوين تا 

  بر كوچه سید جوادی از خیابان امین الملك تا خط آهن تبريز 17  

 بل (  مبر خیابان يافت آباد از پل يافت آباد تا جاده ساوه) بازار 

 بر خیابان يافت آباد از میدان معلم تا جاده ساوه  

  18 
 بر خیابان ياران از جاده ساوه تا شهرك ولیعصر  

 متری اول و سوم  15مابین  شهريور 17

 محدوده بازار آهن، بر جاده ساوه 

 متری شكوفه  35شهرك شكوفه 

  19 

 متری شهید احساني  12شهرك شكوفه 

 متری بدر  19شهرك شكوفه 

 خیابان شهید لطیفي 

 میعاد از تقاطع شهید لطیفي تا فلكه اول  

 ابان میعاد  میعاد از بزرگراه تند گويان تا انتهای خی



  

 

  

  

 مازاد

 ده ) معابر كند رو( بلوار دهك

 خیابان درختي از تقاطع شقايق تا انتهای درختي  

تعرفه واگذاري و بین 5كجدولی و نيادامه خیابان مهران صمد

 امتياز تراكم 

 جاده ساوه 

 متری طالقاني، خیابان زمزم  20

 متری احد 10شهرك شكوفه 

 متری تا تقاطع خیابان شهید مجتبي ) بابك(   24خیابان 

  20 

 خیابان حرم ازمیدان شهر ری تادرب شمالي حرم مطهر وخیابان 

 بر میدان شهر ری و خیابان سپاهیان انقالب تا انتهای زكريای 

 بر جاده قديم قم و فدائیان اسالم از میدان شهر ری به عمق 

 بر خیابان بازار نو حرم و خیابان حضرتي 

 مخصوص كرج تا چارراه خیابان تهرانسر اصلي حد فاصل جاده 

  21 
 بلوار الله حد فاصل بلوار گلها و خیابان اصلي تهرانسر  

 خیابان امام حسین واقع در وردآورد 

 تهرانسر حد فاصل بلوار اصلي تهرانسر تا خیابان نفت   14خیابان 

 22   بلوار كاج 

 بلوارهاشم زاده، بلوار امیر كبیر    

 



 عوارض  

 

  

  

  پیش آمدگي: 

  

از متقاضیان احداث پیش آمدگي مشرف به معابر عمومي در واحدهای تجاری، اداری، صنعتي و  1373از ابتدای سال 

مسكوني كه مطابق مقررات و ضوابط طرح تفصیلي ايجاد و احداث شود؛ عوارض بر اساس آخرين مصوبه مربوطه ) چهل و 

 ( محاسب ه مي گردد.   8/11/82مورخ  16595/441/160علني به شماره سومین جلسه رسمي و 

   

 . پیش آمدگي به صورت بسته  1

  

 
٣ × P × S  

S   مساحت پیش آمدگي =       

P    قیمت منطقه ای = 

   

 توجه: در صورتیكه از پنجاه درصد قیمت روز زمین تجاوز ننمايد.  

   

   

 ي به صورت تراس يا باز  . پیش آمدگ2

  

S   مساحت پیش آمدگي =       

P    قیمت منطقه ای = 

   

: چنانچه پیش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به صورت سايه بان استفاده گردد، مشمول عوارض پیش 1تبصره 

 آمدگي نمي گردد.  

 د.  : پیش آمدگي های فاقد سقف مشمول عوارض پیش آمدگي نمي گردن2تبصره 

 

 

١.٥ × P × S  
 

   



 عوارض  

 

  

  

   
   
   
   
   

 بیمـــه كارگـــران:   

   

S   سطح ناخالص كل زير بنا = 

   

  عوارض متعلقه S=    × 1066  متر مربع باشد:   100كمتر از  Sالف( 

   

     عوارض متعلقه     =S ×1421  متر مربع باشد:   100بیشتر از  Sالف( 

   

  عــوارض ايمنــي ساختمانها در شهر تهران:  

   
   



 عوارض  

 

  

  

 

 

 رديف  نوع ساختمان  مساحت )هر پروانه(   ريال(   -میزان عوارض )مترمربع

مسكوني   مترمربع   200تا  )هزار و پانصد(   1500

 اداری  

  1 

 مترمربع   500تا  )سه هزار(   3000

 مترمربع   1000تا  )چهار هزار و پانصد(   4500

 بع  مترمر 2000تا  )شش هزار(   6000

 مترمربع   3000تا  )هفت هزار و پانصد(   7500

 مترمربع   4000تا  )نه هزار(  9000

 مترمربع   5000تا  )ده هزار و پانصد(   10500

 و بیشتر   5000از  )پانزده هزار(   15000

 2   تجاری  هر مترمربع   )پانزده هزار(   15000

 3   صنعتي  ر مترمربع  ه )هفت هزار و پانصد(   7500

 4   ورزشي، عمومي با مالكیت خصوصي  هر مترمربع   )پنج هزار(   5000

 5   آموزشي، ورزشي، عمومي با مالكینت دولتي و ساير  هر مترمربع   )دو هزار و پانصد(   2500

 

  

 حجمي استخر:   

مورخ  16609/453/160شهر تهران به شماره  علني شورای محترم اسالمي -طبق مصوبه چهل و چهارمین جلسه رسمي

، شهرداری تهران مجاز است نسبت به اخذ عوارض استخرهای اختصاصي در منازل و مجتمع های مسكوني در  8/11/82

 هنگام صدور پروانه ساختمان يا پايانكار و بازديد های دوره ای ساالنه برای يك بار طبق جدول پیوست اقدام نمايد.  



 عوارض  

 

  

  

متر مكعب شامل عوارض نمي باشد   تذكر  30م استخر تا : حج1تذكر 

 متر مكعب و باالتر مطابق فرمول ذيل محاسبه مي گردد:   30: از 2

   Vحجم استخر =                 V  × 500000عوارض استخر = 

   

 وني  جدول محاسبه عوارض استخرهای اختصاصي در منازل و مجتمع های مسك

  

   

  

   

   

  

  

  

 رديف   مشخصات استخر   حجم استخر )مترمكعب(   عوارض هر متر مكعب  

 متر مكعب به باال   30از  ( ريال  500000پانصد هزار ) 
روباز و در فاصله مناسب از 

 نای مسكوني  ب
  1 

 متر مكعب به باال   30از  ( ريال  500000پانصد هزار ) 

 در فضای بسته و با رعايت

 كلیه مقررات ايمني ساختمان 

 مسكوني  

  2 



  

 

  

  

  

  معافیت از تجمیع در كاربرهای مسكوني و مختلط: 

 شرط استفاده از معافیت از تجمیع:  

كل مجموع قطعات تجمیعي قبل از اصالحي    ≤120متر مربع 

 توضیحات:  

K   )ضريب تعريف شده در جدول )درصد عوارض متعلقه 

N  تعداد قطعات تجمیع شده : 

Sتجمیع پس از اصالحي   : كل مساحت 

   

             S 
N ≤ 200 m2  :1. اگر 

عوارض متعلقه بر اساس جدول مصوبه دويست و شصت و پنجمین جلسه شورای   S ، 2S ، 1S3و . . .  ≥  300الف:    

 محترم اسالمي شهر تهران، محاسبه خواهد شد.  

     S1يا  S2يا  S3. . . يا  <  300ب:    

N1  متر مربع   300قطعات ب امساحت بیش از : تعداد 

N2  متر مربع   300: تعداد قطعات با مساحت كمتر از 

((NS2  متر مربع   300: مجموع مساحت قطعات زير 

S ََ  = N1 × 300 + S(N2)  

1K)) - )ََ S  S           -1)) × عوارض كل= عوارض متعلقه  

   

     S   ًَ  = N ×  200                              S 
N  >  200 m2 : 2. اگر 

1K)) -)
ً 
 S

S 
 عوارض كل= عوارض متعلقه × ((1-           

   

  

  



  

 عوارض پذيره 

    براساس فرمول ذيل محاسبه مي       

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 فرهنگ داده ها جهت عوارض پذيره:   

S    مساحت تجاری مورد تقاضا =S   مساحت مجاز =K ضريب 1= ضريب طبقه مطابق جداول(

= ما به التفاوت تعداد واحد مورد  N)ضريب صنعتي(   3( و جدول ) ضريب اداری 2تجاری(، جدول 

 = تعداد واحد مجاز  Nتقاضا با تعداد واحد مجاز  

L   دهنه مورد تقاضا = 

  N  N 3=L0 

H   ارتفاع مورد تقاضا = 



  

 

  

  

H0ك غیـر تجـاری در متر جهت تجـاری )در امـال 6متر جهت تجاری و با نیم طبقه  4.5= ارتفاع مجاز بدون نیم طبقه

 متر(   3% جنوبي 40

 : ارتفاع و دهنه فقط در عوارض تجاری موثر است  1تبصره

تعريف قیمت منطقه ای: باالترين ارزش جبهه گرانتر مالك عمل است. در صورتیكه ملك بـیش از يـك بـر داشـته 

 باشـدارزش جبهه های بعدی به ترتیب باالترين ارزش محاسبه مي شود.  

كتاب ارزش معامالتي دارايي برای مغازه هـا، پاسـاژها، سـراها، تیمچـه  2صفحه  2ف عمق جبهه: براساس بند تعري

 هـا،تعمیرگاهها ، مراكز تجاری و خدماتي، اماكن عمومي و عام المنفعه و ...، بیست متر محاسبه مي شود.  

P   )قیمت منطقه ای بر جبهه اول ) بیست متر از گذر = 

P1منطقه ای بر جبهه دوم) بیست متر دوم از گذر( = قیمت P 80% 1 P   

P2 قیمت منطقه ای پشت جبهه = P 60% 2 P   

متر مي  3تعريف دهنه : فاصله بیرون به بیرون يا آكس به آكس دو تیغه ديوار رو به گذر را دهنه گويند. دهنه مجاز برابر 

هنه های رو به گذر مالك عمل است و جهت محاسبه دهنه، تعداد باشد. قابل ذكر است كه در پاساژها فقط مجموع د

 مغازه های بر گذر مالك قرار مي دهیم.   

 تجاری:   

 گردد: عوارض پذيره تجاری به تفكیك طبقه

  N L L0 H H0  

KPS 1       10 10 10  

 بر اساس جدول شماره يك عمل مي گردد.   Kضريب 



  

 عوارض پذيره 

    براساس فرمول ذيل محاسبه مي       

 

  

  

جدول 

 (  1شماره )

: در 1تبصره

تمامي حاالت ذكر شده در جدول شماره يك اگر عوارض محاسبه شده بر اساس فرمول از سقف عوارض بیشتر شود 

 قف عوارض است.  مالك عمل س

: اگر تجاری موجود دارای سوابق كسبي باشد عـوارض پـذيره در تخريـب و نوسـای براسـاس فرمـول زيـر محاسـبه     2تبصره

 مي گردد.   

 
  Y  KPS 1  N  L L0  H H0 

20% 
   10 10 10  

 مول ذيل استفاده میگردد:  : جهت تبديل يك واحد تجاری موجود به چند واحد از فر3تبصره

  10 N KPS 

 3بـه  5در همكـف از   Kمتـر باشـد ضـريب 30: اگر مساحت ناخالص تجاری با زيرزمین و نیم طبقه و غیـره تـا 4تبصره

 تقلیل مي يابد.  

 گردد.  : عوارض پذيره در بازار تهران براساس فرمولهای عوارض پذيره به صورت سه برابر محاسبه و اخذ می5تبصره

 3متر بـدون نـیم طبقـه و در جنـوب ملـك در حیـاط  4.5% شمال ملك 60: ارتفاع مجاز در تجاری در محدوده 6تبصره 

 متـر مـیباشد.  

 : در بازرسي فني  7تبصره 

 K   طبقه 

 مكف ه 5  

 زير زمین  3  

 اول   25.  

 دوم   2.25  

 سوم به باال  1.75  

 انباری   1  

 نیم طبقه  05.  

   
 انباری در همكف  



  

 

  

  

عوارض قابل پرداخت=)عوارض پذيره شكل قديم به قیمت روز+عوارض پذيره شكل جديد به قیمت 

   ر مربع عوارض پذيره تجاری به شرح ذيل است:روز(  فرمول سقف يك مت

 

 

 عوارض پذيره تجاری جهت يك متر مربع   

N L  L0 H  H 0  KP   سقف عوارض   1    

 
  10 10 10  

  

 طبقه  

   

 20P 
  N L  L0 H  H 0  5P 1    

 
  10 10 10  

 همكف  

 12P 
  N L L0 H H0  3P 1  

   
  10 10 10  

 زير زمین  

 10P 
  N L L0 H H0  2.5P 1  

     10 10 10  

 اول  

 9P    N L L0 H H0  

2.25P 1       10 10 10 

 

 دوم  

 7P   N L L0 H H0  

1.75P 1       10 10 10 

 

 سوم به باال  

 2P 
  N L  L0 H  H0  0.5P 1   

    10 10 10  

 نیم طبقه  

  4P 

  N L L0 H H0  
  

P 1     

  10 10 10  

 انباری زيرزمین  



  

 عوارض پذيره 

    براساس فرمول ذيل محاسبه مي       

 

  

  

  2P 

5  N L L0 H H0  

 P 1     3  10 10 10 

 

 انباری همكف  

 

 ي محسوب نمي گردد.  در پاساژها دهنه مغازه های بر راهروهای داخل

 چنانچه مغازه ها دارای چند بر باشند فقط بزرگترين دهنه را مالك عمل قرار مي دهیم.   -

   مساحت ناخالص محاسبه مي گردد. همواره عوارض پذيره بر مبنای -



  

 

  

  

 گردد:

N 
KPS(1  

) 
10 

 

 اداری:   

 عوارض پذيره اداری به تفكیك طبقه

 مي باشد:   2ل شماره جهت اداری بر اساس جدو Kضريب 

 K   طبقه 

 همكف  3  

 زير زمین  25.  

 اول   2  

 دوم   15.  

 سوم به باال  1  

 نیم طبقه  05.  

 انباری    

   2جدول شماره



  

 عوارض پذيره 

    براساس فرمول ذيل محاسبه مي       

 

  

  

 ع وارض پذيره اداری جهت يك متر مرب ع  

KP(1   سقف عوارض    10 N )   طبقه 

 12P 
N 

  3P(1  ) 10 
 همكف  

 10P N 
  2.5P(1  ) 

10 

 زير زمین  

 8P N 
  2P(1  ) 10 

 اول  

 6P N 
  1.5P(1  ) 

10 

 دوم  

 4P 
N 

  1P(1  ) 
10 

 سوم به باال  

 2P 
N 

 0.5P(1  ) 
10 

 نیم طبقه  

اگر عوارض محاسبه شده بر اسـاس فرمـول از سـقف عـوارضبیشتر   2: در تمامي حاالت ذكر شده در جدول شماره 1تبصره

 شود مالك عمل سقف عوارض مي باشد  

  : در محاسبه عوارض پذيره اداری دهنه و ارتفاع موثر نمي باشد.2تبصره 

: عوارض عوارض پذيره اداری مجاز) طبق پايان كار و مدارك كسبي( در تخريب و نوسازی به شكل زير محاسبه مي 3تبصره

 گردد:  

N 
20 % KPS (1  ) 

10 



  

 

  

  

 سي فني عوارض به شكل زير مي باشد:  : در بازر4تبصره     

عوارض پذيره شكل جديدبه قیمت روز(  -قديم به قیمت روز عوارض قابل پرداخت =)عوارض پذيره شكل 

: در صورتیكه از اداری به تجاری تبديل 5تبصره گردد عوارض مابه التفاوت به صورت زير محاسبه گردد.  

) توضیح اينكه محاسبات براساس قیمت روز  انجام مي گیرد(  

S   مساحت تجاری نا خالص =S مساحت =

اداری ناخالص  عوارض قابل پرداخت =عوارض 

عوارض پذيره -پذيره مجاز به قیمت روز تبديل شده به قیمت روز  

   

   

   

   

   

   

   

 صنعتي:   

 شود: قیمت يك متر مربع عوارض صنعتي

KPS  
1 

P   فضای باز

4 

 محاسبه مي گردد:   3براساس جدول شماره  Kضريب 

  N L L0 H  H 
KPS 1  10  10  10 0 

  

  N  

  

K PS 1  10  

 

  

   



  

 عوارض پذيره 

    براساس فرمول ذيل محاسبه مي       

 

  

  

جدول 

   3شماره 

 تعريف فضای باز ملك در عوارض پذيره صنعتي:   -

 مساحت ملك پس از اصالحي   -نای همكففضای باز ملك = ب

P: عوارض متعلقه به فضای باز ملك به ازای هر متر مربع برابر 1تبصره
 4

 مي باشد و فقط يك بار اخذ میگردد.   1

 : در محاسبه عوارض پذيره صنعتي دهانه و ارتفاع موثر نمي باشد.  2تبصره

 پذيره مطابق فرمول زير محاسبه مي گردد.   : در تخريب و نوسازی بناهای مجاز صنعتي عوارض3تبصره

  20% KPS P ملکباز فضای    

   

: در هنگامي كه تخلفي صورت گرفته باشد و رای به جريمـه و ابقـا باشـد عـوارض پـذيره بـه شـكل زيـر 4تبصره

 محاسـبهمیگردد.  

 شكل جديد به قیمت روز  عوارض -عوارض پذيره جديد =عوارض شكل قديم به قیمت روز

   

 همكف   1 

 زير زمین   0.5 

 ساير طبقات   0.35 

 محوطه   0.25 



  

 عوارض پذيره 

      

 

  

  

 واحدهای كلخانه ای و كشاورزی:   

در موارديكه واحدهای كلخانه ای و كشاورزی دارای موافقت اصولي از وزارت كشاورزی بوده و از نظر مقررات شهرسازی 

ل عـوارض نیـزاحداث آن مجاز باشد عوارض مربوطه مستند به تعاريف مندرج در دستورالعمل نحـوه محاسـبه و وصـو

 پـذيرهمطابق تعرفه اماكن صنعتي محاسبه مي شود.  

   

   

   



  

 عوارض پذيره 

          

 

  

  

در مزارع كشاورزی جهت  بديهي است احداث اماكن موقت 

مصالح غیر  اساسي بوده و يا نگهداری محصوالت كه غیر 

نايلون صورت مي گیرد و  بنايي و استفاده از پالستیك و 

 نیازی به اخذ موافقت اصولي از وزارت كشاورزی نداشته باشد با رعايـتساير ضوابط و مقررات بالمانع است.  

   

   

   

   

   

 جهت شركتهای مشاور:   

مان مـديريت و برنامـه ريـزی و وزارت مسـكن به منظور ايجاد تسهیالت جهت مهندسـین مشـاور تحـت پوشـش سـاز

وشهرسازی و دارای رتبه بندی از آن مراجع كه دفتر كار آنها در ساختمان های مسكوني ملكي يا استیجاری به نام شركت 

و يا يكي از اعضا )سهامداران( باشد تا زمان تصويب و ابالغ طرح تفصیلي مناطق با پراخت كامل عوارض پـذيره 

 19/1/70مورخ  664/396/811ناداری )مندرج در دستورالعمل نحوه محاسبه پذيره موضوع بخشنامه شماره سـاختما

مي تواننـدگواهي موقت يا بالمانع جهت اداره فعالیت دريافت دارند. بديهي است كه اين گواهي هیچگونه حقوق اداری 

صورت انحالل مشاور و تخلیه ملك عوارض اخذ شده و يا تجاری برای ملك و مالك و يا مستاجرين ايجاد نمي كند و در 

 مسـترد نمـیگردد.  

 كاربری صنعتي  

 طبقه   فرمول  

 ps   همكف 

 0.5ps   زيرزمین 

 0.35ps   كلیه طبقات 

 1/4 ps   فضای باز 



  

 عوارض 

    

 

  

  

( چنانچه مهندسین مشاور فوق الذكر از محلي به محل ديگر منتقل شوند ما به التفاوت عوارض پذيره نسبت 1تبصره 

در صورت مثبت بـهزيربنای ساختمان محل قبلي و جديد و يا تغییر قیمت منطقه ای ايجاد شود، محاسبه و اخذ گردد )

بودن(  شايان ذكر ايت كه تسهیالت مذكور شامل شركتهای كامپیوتری تحت پوشش و رتبه بندی شده توسط سازمان 

مـديريتو برنامه ريزی و همچنین شرتهای طراحي مهندسي و طراحي منتاژ تحت پوشـش وزارت صـنايع و شـركتهای 

 قانون شهرداريها نیز الزامي مي باشد.   55ماده  20فاد بند سـاختماني وتاسیساتي مي گردد، در هر صورت رعايت م

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ورزشي:   

بر اساس دويست و چهارمین و دويست و يكمین و يكصد و هجدهمین مصوبه شورای اسالمي شهر تهران عوارض به شرح 

 ذيل مي باشد :  



  

 عوارض پذيره 

          

 

  

  

M 180= عوارض مازاد تراكم  عوارض مازاد تراكم تا سقف %

عوارض زير بنا   =                          M× % 20 %  = 120مازاد بر 

در شرايطي كه فضا صرفاً عوارض پذيره اداری  ×  %   5)پنج درصد( 

 قرار گیرد:   بانوانمورد استفاده 

M 10 %  = 120% مازاد بر 180= عوارض مازاد تراكم  عوارض مازاد تراكم تا سقف % ×M                        

 توضیحات :  عوارض پذيره اداری   ×  %   2.5(  عوارض زيربنا   =   )دو و نیم درصد(

 ف شده باشد بر اساس جدول ذيل محاسبه مي گردد.   . در صورتیكه متراژ مازاد تراكم بیش از سقف تعري1

   

 و فرمول كلي آن :  

 S * A + % 60 S * 1.5 A + % 60 S 60 %)] = عوارض مازاد تراكم  

*2A) * % 20 ] + % 60 * 2.2 A + % 60 * 2.4 A+ % 60 * 2.6 

A + . . .    

   

 توزيع پلگاني تراكم مازاد    

  ٪300تا  360٪ 2/2  

  ٪360تا  420٪ 2/4  

  ٪420تا  480٪ 2/6  

  . . . .  . . . . . . 



  

 عوارض 

    

 

  

  

   



  

 

  

  

 امتیازات تشويقي ويژه ورزشي  

شامل اماكني مي گردد كه به طور كامل ) كلیـه فضـاهای اعیـاني( جهـت بهـره بـرداريرشته اين دستورالعمل صرفًا  .1

 های ورزشي ايجاد و مورد استفاده قرار گیرد.  

 امتیازات ويژه اختصاصي فضاهای جانبي تشويقي شامل ) تجـاری، خـدماتي و اداری( حـداكثر معـادل ده درصـد .2

( در فضاهای ورزشي رو بـاز متناسـب ٪5و حداكثر معادل پنج درصد )  ( جهت فضاهای ورزشي سرپوشیده10٪)

بـاسطح و نوع فعالیت های ورزشي در فضاها اماكن ورزشي فوق الذكر پس از كسب مجوز از مراجع ذيصالح 

  اقـدامنمايد.

كـه در قالـبفضاهای فضاهای اختصاصي ورزش های بانوان، میزان اخذ عوارض از اعطای امتیاز تشويقي ويژه فوق الذكر  .3

  ( ماخذ فعلي خواهد بود.2/1تجاری، اداری و خدماتي باشند معادل يك دوم ) 

   

 رشته های مشمول امتیاز ويژه عبارتند از:  

بسكتبال، بدمینتون، پینگ پنگ، تكواندو، تیرانداری، جودو، دومیداني، ژيمناستیك، كاراته، فوتسال، فوتبال، 

باستاني )زورخانه(، والیبـال، هنـدبال، تیـرو كمـان و كلیـه رشـته هـای رزمـي كـه تحـت  كشـتي،وزنه برداری، ورزش

 پوشـشفدراسیون رسمي مربوط مي باشند، شنا )استخرهای عمومي(  

   

   

   

   

   



 عوارض  

 

  

  

   

   

  

  هتل ها: 

 زير مي باشد:   به شرح 26/4/86بر اساس مصوبه بیست و سومین جلسه رسمي علني شورای محترم اسالمي مورخ 

 % مي باشد.  200تراكم پايه مالي مالك عمل  .1

كل فضای هتل را بصورت يك مجموعه منظور مي نمايیم و عوارض كلیه كاربردهای متفاوت موجود در آن بر  .2

  اساس تعرفه صنعتي محاسبه مي گردد.

  عوارض پذيره صنعتي بر اساس آخرين مصوبه مالك عمل. .3

  بر اساس آخرين مصوبه مالك عمل. عوارض تغییر كاربرد صنعتي .4

  عوارض مازاد تراكم بر اساس جدول زير .5

   



 عوارض  

 

  

  

عوارض ايمني  .6  بر اساس آخرين مصوبه مالك عمل.

% بر اساس مصوبه اخذ 40های فوق  از كل عوارض  توضیح:

 مي گردد.  

درصد از عوارض ماخذ مصوبه اخذ مي گردد ) فقط  20توجه: جهت تخريب و نوسازی هتل های دارای حقوق مكتسب 

  جهت متراژی كه دارای حقوق مكتسب مي باشد (.

   

   

   

   

   اری، اداری، صنعتي، ورزشي(: )مسكوني، تجزير بنا جهت صدور پروانه ساختمان های غیر 

 توزيع پلكاني مازاد تراكم   A ضريب

 A 260 200% تا % 

 .15A 320 260% تا % 

 2A 380 320% تا % 

 2.2A 440 380% تا % 

 2.4A 500 440% تا % 



 عوارض  

 

  

  

 

 

 )بر حسب متر مربع( حداقل عوارض 

   )ريال(

 رديف   سطح بنا     Kضريب 

 1   متر مربع   60تا  %5    2000  

 2   متر مربع   100تا  %10    3000  

 3   متر مربع   150تا  %20    5000  

 4   متر مربع   200تا  %30    8000  

 5   متر مربع   300تا  %45    12000  

 6   متر مربع   400تا  %65    16000  

 7   متر مربع   500تا  %90    20000  

 8   متر مربع به باال   501از  %120    25000  

 

K× P ×  S  

K    ضريب طبق جدول = 

P    قیمت منطقه ای = 

S   مساحت ناخالص = 

N   تعداد پاركینگ تامین شده = 

   

   

   



 عوارض  

 

  

  

   

   

  

 تفكیك اراضي:   

   

   

S  مساحت زمین :     

K  ضريب طبق جدول : 

P  قیمت منطقه ای : 

   

   

   

   

   

   

   

   

 رديف   نوع كاربری     Kضريب  توضیحات  

در خصوص ساير كاربری های طرح های توسعه 

شهری، چنانچه اراضي مذكور به موسسات 

ماده نهم قانون زمین شهری » ب«موضوع بند

برای ارئه خدمات عمومي واگذار گردد )اختصاص 

%( قیمت 10ل يابد(، مشابه بند يك )معاد

 منطقه ای عوارض اخذ مي گردد.  

 1   مسكوني   %10   

 2   تجاری و صنعتي   %100   

 ساير طرح های    %10   

   توسعه شهری

  3 

S × P × K     



 عوارض  

 

  

  

   

   

   

   

   



  

 

  

  

   )جهت بافت فرسوده(: دگي ها . بخشـــو1

  

 .   كسر مي گردد آن بیشترين مساحت طبقه از دوم به باال از×  A 5/0كل عوارض مازاد تراكم محاسبه و به میزان   

M = MA - (ST × 0/5A)  

  

M =  عوارض متعلقه مازاد تراكمAM=  كل

مساحت بزرگترين = TSعوارض مازاد تراكم  

 طبقه مازاد تراكم  

 

   

   

   



  

  

 

  

  

   

   

   

   

 بخشـــودگي ها:    .2

عوارض صدور پروانه، خانواده های معظم  1386قانون بودجه سال  6بند د تبصره  1-5بر اساس جزء   .1

% به باال  برای يك بار تا صد متر مربع بنای مفید از پرداخت عوارض شهرداری معاف مي 20شهدا، آزادگان و جانبازان 

  ض به شرح ذيل مي باشد:باشند و نوع محاسبه عوار

  
٢  
 

mدرصد قابل تخفیف ١٠٠ S   = Z   

S =  كل زيربنای مفید مسكوني 



  

    

 

  

  

Z=   درصد قابل تخفیفK =  )سال رزمندگي )تعداد سالهای حضور در جبهه 

 %  محاسبه عوارض به شرح ذيل مي باشد:  20جهت جانبازان زير  .2

 ٢    

 mدرصد قابل تخفیف    
S  Z=%50×

   ١٠٠ 
 

 % به شرح ذيل محاسبه گردد:  10برای ززمندگان به ازای هر سال خدمت  .3

 
 ٢mدرصد قابل تخفیف   

S  Z=K %10×   ١٠٠ 
 

   

جهت مددجويان تحت پوشش كمیته امداد   1386قانون بودجه سال  6بند د تبصره  3-5بر اساس جزء  .4

رف مسكن، از پرداخت عوارض شهرداری برای امام خمیني )ره( و سازمان بهزيستي كشور در صورت رعايت الگوی مص

 صدور پروانه ساخت برای يكبار معاف مي باشند.  

   

 m ٢درصد قابل تخفیف    
  Z=   ٧٥ 

 

S 

   

   



  

  

 

  

  

 عوارض آموزشي دولتي:   

 بر اساس قانون مجلس شورای اسالمي ايران در صورتیكه ملك متعلق به آموزش و پرورش و حوزه هـای علمیـه باشـدشامل

 هیچگونه عوارضي نمي گردد.  

 عــوارض زيربنای فضاهای آموزشــي غیر دولتي:   

  



  

    

 

  

  

K× P × ( S- 20 N)  

K جدول    = ضريب طبق 

P    قیمت منطقه ای = 

= تعداد  N= مساحت ناخالص   S پاركینگ تامین شده  

 عوارض مازاد بر تراكم فضاهای آموزشي:   

 مالك عمل مي باشد.   %200مازاد بر تراكم  %50و محاسبه به ازاء هر  %200بر اساس تراكم پايه مالي 

 A 250 200% تا  % 

  1/5 (A) 250 300% تا  % 

  2 (A) 300 350% تا  % 

  2/2 (A) 350 400% تا  % 

  2/4 (A) 400 450% تا  % 

  . . . . . .   . . . . . . 

   

 عوارض پاركینگ های طبقاتي:   

 به شرح ذيل مي باشد:   26/2/86كمیسیون ماده پنج مورخ  436بر اساس صورتجلسه شماره 

 %  120تراكم پايه مالي  .1

  و زيرزمین متناسب با پهنه بندی محل قرارگیر ملكهشت طبقه روی همكف  .2

  % سطح اشغال90زيرزمین با  .3

  % سطح اشغال80طبقه همكف تا هفتم با  .4

  % سطح اشغال60طبقه هشتم با  .5

 ضريب  
سطح ناخالص بنا  

 )مترمربع(  

  %5   60 

  %10   100 

  %20   150 

  %30   200 

  %45   300 

  %65   400 

  %90   500 

 و باالتر   501 %120  



  

  

 

  

  

  طبقه همكف و اول تجاری و اداری .6

  بقه هشتم تاالر پذيراييط .7

 الف. عوارض پذيره و تغییركاربرد بر اساس مصوبات مالك عمل  ب. عوارض پاركینگ عمومي  

 * مساحت طبقات پاركینگ عمومي   K * Pعوارض زيربنا = 

با توضیح : كلیه عوارض مربوط به كاربرد هر طبقه بر اساس ضوابط مالك عمل محاسبه و عوارض مربوط به طبقات فقط 

كاربری پاركینگ عمومي بر اساس مصوبه يكصد و چهل و سومین جلسه شورای اسالمي شهر تهران و جدول فوق محاسبه و 

 اخذ گردد.  

 نحوه محاسبه عوارض پمپ بنزين و جايگاه های چند منظوره:   

 )بر حسب متر مربع( حداقل عوارض 

   )ريال(
 رديف   سطح بنا     Kضريب 

 1  مربع متر  60تا  %5  2000  

 2  متر مربع  100تا  %10  3000  

 3  متر مربع  150تا  %20  5000  

 4  متر مربع  200تا  %30  8000  

 5  متر مربع  300تا  %45  12000  

 6  متر مربع  400تا  %65  16000  

 7  متر مربع  500تا  %90  20000  

 8  متر مربع به باال  501از  %120  25000  



  

    

 

  

  

رويس های بهداشتي عوارض پمپ های بنزين و گاز كه شامل فضاهای پمپ، اتاق استراحت كارگران، اتاق مديريت و س

خدماتي منظور گرديده و بر اساس مصوبه چهل و سوم  5كمیسیون ماده  182صورتجلسه  26مي باشد و براساس بند 

امین جلسه رسمي شورای محترم اسالمي  شهر تهران جدول زير محاسبه مي گردد. در خصوص جايگاه های چند منظوره بجز 

 ای جانبي بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هر كاربری محاسبه مي گردد.  فضاهای تعريف شده فوق، عوارض ساير فضاه

   

 

 

 )بر حسب متر مربع( حداقل عوارض 

   )ريال(
 رديف   سطح بنا     Kضريب 

 1   متر مربع   60تا  %5   2000  

 2   متر مربع   100تا  %10    3000  

 3   متر مربع   150تا  %20    5000  

 4   متر مربع   200تا  %30    8000  

 5   متر مربع   300تا  %45    12000  

 6   متر مربع   400تا  %65    16000  

 7   متر مربع   500تا  %90    20000  

 8   متر مربع به باال   501از  %120    25000  
 

   

   

 K× P × S = كل عوارض  

 K   ضريب طبق جدول =              



  

  

 

  

  

P    قیمت منطقه ای =S  =

  مساحت ناخالص زيربنا

   

   

   

   )مسجد، كلیسا، كنیسه، كنشت( :نحوه محاسبه عوارض خانه های خدا

امین جلسه شورای محترم اسالمي شهر تهران )رديف يك بند د تبصره دوم ماده اول( جهت احداث،  116بر اساس مصوبه 

كنیسه، كنشت( و نمازخانه های عمومي فضاهای جنبي مربوطه از جمله خانه نوسازی و توسعه خانه خدا )مسجد، كلیسا، 

خادم، آشپرخانه، شبستان )زنانه و مردانه(، دفتر مسجد، سرويس بهداشتي، وضوخانه ، فضای مطالعه و . . .  عوارض 

 ساختماني تعلق نمي گیرد.  

 تذكرات:  

 700مترمربع و برای زمینهای تا  150% مساحت زمین حداكثر 7الف: به منظور خودكفايي مسجد احداث تجاری به میزان 

 متر مربع با رعايت ضوابط و مقررات جاری بالمانع است.   50متر مربع مساحت حداكثر 



  

    

 

  

  

مترمربع )تجاری فوق الذكر جز اين مساحت  200% مساحت زيربنا حداكثر تا 10ب: مستغالت داخل حريم مساجد تا 

متر مربع از پرداخت  200موقوفه وابسته به مساجد واقع در خارج از حريم آنها جمعاً تا  منظور مي گردد( و مستغالت

 عوارض ساختماني معاف مي باشند.  

  ج: در مساجد عوارض پاركینگ فقط در مورد سطوح تجاری طبق ضوابط و مقررات اخذ مي گردد.

یر اين صورت طبق ضوابط و مقررات عوارض اخذ د: پاركینگ مستغالت داخل و خارج مسجد حداالمكان تامین شود در غ

 گردد.  

   

(Md= Mf + Mt )≤ % 10 S ≤ 200    Mk ≤200   (Mf + Mk )K × P = 

16عوارض بر اساس مواد  1383 و   17 مصوبه بودجه    

  

Mf= Md – Mt   
S مساحت ناخالص زيربنا =  

dM   مساحت مستغالت داخل = 

kM   مساحت مستغالت خارج = 

tM ساحت تجاری مسجد  = م 

K   ضريب جدول براساس زيربنای كل = 

   

 عوارض اماكن موقوفه مذهبي :  



  

  

 

  

  

عوارض بر اساس چهل و سومین جلسه شورای محترم اسالمي شهر تهران طبق جدول مصوبه فوق به شرح زير محاسبه  .1

مصوبه  17و  16در رديف مواد و طبق فراز پاياني ماده واحده نود و نهمین جلسه شورای محترم اسالمي شهر تهران 

 شهرداری تهران منظور نمايد.   1383بودجه سال 

 

 

 حداقل عوارض )بر حسب متر مربع( 

 )ريال(  
 رديف   سطح بنا     Kضريب 

 1  متر مربع  60تا  %5  2000  

 2  متر مربع  100تا  %10  3000  

 3  متر مربع  150تا  %20  5000  

 4  متر مربع  200تا  %30  8000  

 5  متر مربع  300تا  %45  12000  

 6  متر مربع  400تا  %65  16000  

 7  متر مربع  500تا  %90  20000  

 8  متر مربع به باال  501از  %120  25000  
 



  

    

 

  

  

ديني،  اماكن موقوفه مذهبي از قبیل حسینیه، مهديه، فاطمیه، رضويه، اماكن موقوفه مذهبي اسالمي، مدارس علوم .2

مترمربع و همچنین امالك و  200% مساحت زيربنا و تا حداكثر 10بقاع متبركه  و مستغالت داخل اينگونه اماكن تا 

  مترمربع از پرداخت عوارض ساختماني معاف مي باشند.   200مستغالت موقوفه خارج آنها تا 

   

 Md ≤ % 10 S≤ 200   

 Mk ≤ 200  K× P × S =  كل عوارض 

(Md + Mk (× K× P =  عوارض

  بخشودگي

[S -(Md + Mk ) ] K× P = عوارض متعلقه  

 K   ضريب طبق جدول =              

P    قیمت منطقه ای = 

S مساحت ناخالص زيربنا =  



  

  

 

  

  

dM   مساحت مستغالت داخل = 

kM   مساحت مستغالت خارج = 

 عوارض جهت تغییر كاربری امالك واقع در طرح های دولتي:   

و  30/8/85 علني شورای محترم اسالمي شهر تهران مورخ  -ساس مصوبه دويست و هفتاد و نهمین جلسه رسمي بر ا

كه جهت اصالح مصوبات يكصد و بیست و چهارمین و  6/10/85مورخ  33146/85/80مفاد ابالغیه شماره 

تعیین عوارض جهت تغییر علني شورای محترم اسالمي شهر تهران در خصوص -دويست و هفتاد و يكمین جلسه رسمي

كاربری امالك واقع در طرح های دولتي به تصويب رسیده است، عوارض تغییر كاربری اين گونه امالك بعد از تاريخ 

 به شرح ذيل محاسبه و دريافت مي گردد:   7/11/83

   .دارای كاربری غیر مسكوني بوده اند 1349امالكي كه بر اساس طرح جامع مصوب سال  -1

]S ×د [250A          باشد       m500S>2اگر  = عوارض متعلقه   A× S     باشد    m500≤S2اگر  

1/5A -   عوارض متعلقه = 

 S  مساحت زمین             

A   قیمت يك مترمربع مازاد تراكم  تراكم پايه مالي يكصد و بیست درصد 

   

 1371اربری مسكوني و بر اساس طرح ساماندهي سال دارای ك 1349امالكي كه بر اساس طرح جامع مصوب سال  -2

  با مصوبات شورای طرح و بررسي و يا كمیسیون ماده پنج كاربری آنها به غیر مسكوني تغییر يافته باشد.



  

    

 

  

  

          باشد       m500S>2اگر  = عوارض متعلقه   A× 0/5S     باشد    m500≤S2اگر 

250A] د- A0/5× S[   عوارض متعلقه = 

 S  مساحت زمین             

A   قیمت يك مترمربع مازاد تراكم

   %120تراكم پايه مالي = 

   

   

   

 نحوه محاسبه عوارض واحدهای تولیدی نان سنتي:   

شورای محترم اسالمي شهر تهران جهت واحدهای تولیدی نان سنتي از مطالبه عوارض  141بر اساس ماده اول از مصوبه 

 ربری، پاركینگ و جرائم ماده صد تا مادامي كه به تولید نان سنتي اشتغال دارند خودداری گردد.  پذيره، تغییر كا

   

   

 نحوه محاسبه عوارض واحدهای تولیدی نان غیرسنتي:   



  

  

 

  

  

شورای محترم اسالمي شهر تهران جهت واحدهای تولیدی نان غیر سنتي )حجیم و نیمه  141بر اساس ماده دوم از مصوبه 

از مطالبه عوارض پذيره و پاركینگ تا مادامي كه به تولید نان سنتي اشتغال دارند خودداری گردد. بقیه عوارض حجیم( 

 براساس تجاری اخذ مي گردد.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   

 تذكرات مندرج در كتاب ارزش معامالتي امالك  

 (  1381)سال 



  

    

 

  

  
 

     



  

  

 

  

  

   
   



  

    

 

  

  
 



  

  

 

  

   



  

    

 

  

  

 ج در كتاب ارزش معامالتي امالك  تذكرات مندر

 (  1384)سال

   



  

  

 

  

   



  

    

 

  

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

  

 

  

   
   



  

    

 

  

  

   

 

   
   
   



  

  

 

  

  

 

   



  

    

 

  

  

   
  

   

   

   

 بخش چهارم: مدارك فني  

   

   

   

   

   

 مدارك فني مورد نیاز جهت صدور پروانه:   

 نقشه معماری، محاسباتي، تاسیسات برقي، تاسیسات مكانیكي، آزمايش مكانیك خاك   -



  

  

 

  

  

 یسات ) برق و مكانیك(   ارائه نقشههای تأس -

طبقه به باال، بايد قبل از  6مترمربع و بیشتر و همچنین ساختمانهای  2000مالكین ساختمانهای احداثي با متراژ ناخالص  

صدور پروانه نقشههای تأسیساتي برقي و مكانیكي كه توسط مهندسین  ذيصالح تهیه و تايید و مهر و امضاء شده است را 

 نقشههای محاسباتي سازه نگهبان و جداره گود :   (   21/8/79-79015579ق ارائه نمايند. )به شهرداری مناط

و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالي ناشي از تخريب ابنیه  17/3/71مورخ  1977/80پیرو بخشنامه شماره  -

و مالي به ساكنین پالكهای مجاور  قديمي و گودبرداريهای غیر اصولي )كه غالباً منجر به ايجاد حوادث و خسارات جانبي

 گردد(.   - مي

مهندسین محاسب مكلفند به همراه نقشههای محاسباتي طرح سازه نگهبان ساختمانهای مجاور و جداره گود را  -1

 نیز قبل از صدور پروانه تهیه و ارائه نمايند.   

    بديهي است مهندس ناظر، مسئول نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبور خواهد بود.

شروع عملیات ساختماني پالكهايي كه پروانه آنها قبل از ابالغ اين بخشنامه صادر گرديده باشد، منوط به ارائه  -2

دستورالعمل تخريب بنای قديمي و طرح سازه نگهبان ساختمانهای مجاور و جداره گود ممهور با مهر و امضاء مهندسین 

 محاسب و ناظر، مربوطه میباشند.   

ای مشرف به معابر كه درشیب قرارداشته و يا نسبت به گذر دارای اختالف ارتفاع میباشند، تهیه در مورد پالكه -3

  دستورالعمل نحوه ممانعت از رانش خاك ملك و امالك مجاور توسط مهندس محاسب پروژه الزامي میباشد. 



  

    

 

  

  

هردار محترم وقت ش 22/12/72مورخ  7350477/10در مورد گودبرداريهای رها شده، مطابق بخشنامه شماره  -4

قانون  55ماده  14تهران مراتب به سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني اعالم، تا نسبت به مورد وفق تبصره ذيل بند 

  شهرداری، اقدام الزم صورت پذيرد. 

شايان ذكراست قطع ارتباط فیزيكي بین عرصه كارگاه با محیط زيست شهری )به منظور تأمین امنیت شهروندان و كاهش 

اداره كل شهرسازی و معماری  31/6/73 -811/ 73013177مزاحمتهای ساختماني( با توجه به مفاد بخشنامه شماره 

 27/5/81  -80/ 81008584)اداره كل معماری و ساختمان( و رعايت ساير ضوابط و مقررات جاری الزامي میباشد. ) 

   ) 

، به منظور كاهش حوادث 27/5/81مورخ  81008584/80و  17/3/71مورخ  1977/80پیرو بخشنامههای شماره  -

مرتبط با گودبرداريهای غیراصولي و جلوگیری از ورود خسارت به مالكین و ساكنین ساختمانهای مجاور امالكي كه درحال 

 تخريب و نوسازی و احداث بنا میباشند مراتب ذيل جهت اجرای دقیق ابالغ میگردد:   

قبل  27/5/81مورخ  80 /81008584ا امضاء مهندس محاسب پروژه وفق بخشنامه ارائه طرح سازه نگهبان ب –الف 

از صدور پروانه الزامي است و در مورد پروانههای صادره قبل از بخشنامه فوق منطقه موظف به دريافت طرح سازه نگهبان 

 به هنگام شروع عملیات ساختماني میباشد.   

قشههای محاسباتي و طرح سازه نگهبان مكلفند وضعیت خاك محل و تبصره: چون مهندسین محاسب در زمان تهیه ن

بناهای مجاور را بررسي و درمحاسبات لحاظ نمايند از اين رو الزم است در نقشههای سازه نگهبان نحوه خاكبرداری و فاصله 

 مناسب از بناهای مجاور جهت خاكبرداری توسط ماشین آالت سنگین نیز مشخص شود.   

ائه برگ اعالم شروع عملیات ساختماني توسط مهندس ناظر، برنامه زمانبندی مراحل تخريب و به همراه ب: در زمان ار

 رونوشت دستورالعمل ايمني كارگاه كه كتباً توسط مهندسین ناظر به مالك ابالغ گرديده، به منطقه ارائه شود.   



  

  

 

  

  

جاور میباشند مكلفند جهت خاكبرداری فقط از بیل متر كه محصور بین ساختمانهای م 6ج: مالكین امالك با عرض كمتر از 

 مكانیكي استفاده نمايند و دراين موارد به لحاظ رعايت موارد ايمني استفاده از لودر مجاز نمیباشد.   

د: شروع اجرای فونداسیون منوط به رعايت موارد ايمني و اجرای سازه نگهبان وارائه گزارش تايیديه مهندس ناظر مربوطه 

 .   میباشد

ـ: در مواردی كه عملیات ساختماني پالكي منجر به ايجاد خسارت به ساختمانهای مجاور شده يا میشود مشخصات ه

مهندسین ناظر و مجری پروژه را همراه تصوير گزارشات مهندسین جهت بررسي و اقدامات قانوني و برخورد قاطع با مجريان 

 چك لیست زلزله     (21/4/82 – 82005957/80اظر ارسال دارند. )و مهندسین سهالنگار احتمالي به امور مهندسین ن

   



  

    

 

  

  

 
   



  

  

 

  

  

   



  

    

 

  

  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
  



  

  

 

  

  

  

  

  

   19چك لیست مبحث 

   

   

 ĭ ╙Ĭ╣░╙☺ ε Ĩī ╠╘►▼Ġī 19 ╥█╝ī 
   ( δ▓▼Ż►╙Ż )  Ĕħ╘ ☼Ļ► ◄╘ ĵ▓╙Ė╣☺╘ ╙╜ ε ▄╘▼℅ ╠►ļ♦►▓ ╙ķ ĭ 

╙Ĭ╣░╙☺ ε ╢►╘▼▄ δ►╙Ż ĜŌ╙ā ╡☻ōħ ź Ů 
   

  
    

     



  

    

 

  

  

1-  ε Ĩ♦╘ ĵűŌĻ Ħī╘ļā 
  (19 ╥█╝ī 4 ╡☺ļ ōŘ ĥĻ■╪ Ĝ╝℅ )  ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ δ▼╜►╙Ż ĵĻ▼Φ 

  - ¦ - ¦    
   ▓ δ▼╜►╙Ż                        ╨ δ▼╜►╙Ż                              ╚ δ▼╜►╙Ż                            

Ĕħ╘ δ▼╜►╙Ż                  
  (19 ╥█╝ī 3 ╡☺ļ ōŘ ĥĻ■╪ Ĝ╝℅ )  ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ ╤╘■▄╘ Ħ█ī δŰ▼į╘ ◄╙ōį - Ð 

- ¦    
 Ī Ż                                       ″ ☺ļ ╣ī                            ▓╙Ō◄                        

   
 ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ ■ōĖī δ╙Ĵ╜  ▼Ō◄ - ð - ¦ 

  Ā╜▼ī▼╣ī 1000 ◄╘ ♀ ō╜                      Ā╜▼ī ▼╣ī 1000 ◄╘ ▼╣Ĭ Ż    
  Ω╡☺╘ ĵ■♂ Āĝ╘Ļ ▼Ėį 1/ 000/ 000/-  ◄╘ ♀ ō╜ ╡ōĈĬ ╪ ╙╜ δ▼ĸ♂ ►▓ ╙Ō ĭ ╙╣☺╘ ○Ż▼ī ►▓ ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ 

╤╘■▄╘ Ħ█ī  ╙Ō┤ - Ý - ¦    
  ▼ō░                                                             ε Ĩ╜                                            

    

  (19 ╥█╝ī 5 ╡☺ļ ōŘ ĥĻ■╪ Ĝ╝℅ )  δŰ▼į╘ ē▼♪ī ►▓ ŋŌļ ╪ Ķĕ▼♦ ĭ ╘○ōī ▼●į ◄╘ ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ ĵĻ▼Φ 

  - ý - ¦    
 4ĵĻ▼Φ                           3ĵĻ▼Φ                                2ĵĻ▼Φ                     1ĵĻ▼Φ                                 

    ε ĨŻ ╠╙āŧ ℅╘ 

  -   

2-  ε ĝ▼╜▼ōċ                            ε ĝ▼╜                         .■ōŌ╙Ĭ į ♥ ▒♠ī ( 2 -3 -2 -19 ■Ĵ╜ 

Ĝ╝℅ )  ╘► ε ĕ▼♪ī δŰ▼į╘ ◦ļį -1 ŋŌŧ ŌĻ ▼ōċ                         ŋŌŧ ŌĻ                          .■ōŌ╙Ĭ į 

Į ōōĈ╢ ( 2 -1 -19 ■Ĵ╜ ĔŌ▼Ĉ╢ Ĝ╝℅ )  ╘► ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ ◦ļ į -2 -2 

   
             .■ōĴŻ ♥ ▒♠ī ( 5 -3 -2 -19 ■Ĵ╜ Ĝ╝℅ )  ╘► ĵ▓╙Ė╣☺╘ ◦ļ į ŋŌŧ ŌĻ ▼ōċ ĭ ╙Ĭ 

╣░╙☺ ĶŻ ε ╢►ļ ♦ ►▓ -3 -2 

 .................................................................................................................................ε ╣╝╦ Ź ŧ Ř 

..........................................................◄╘ļ ╪ ĵ►╙Ĭ ♂ 
   :ĭ ╙Ĭ ╣░╙☺ ◘ ►▓┤ 

  

 ╬╘▼℅ ◘ ■Ĵĸī ╠╙♪▒♠ī 
  .........................................ĵ►╙Ĭ ♂ ĥ╙Ē╣♂╘ Ķį╘Ļ▼Ř δ╘►╘▓ ......                    ...................ε 

Φ▓╘ļ į╙░ ĩ╙į Ļ ĩ╙į  

   

 ▼▫╙į ◘ ■Ĵĸī ╠╙♪▒♠ī 
   .........................................ĵ►╙Ĭ ♂ ĥ╙Ē╣♂╘ Ķį╘Ļ▼Ř δ╘►╘▓ ......                      ..............ε 
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 طبقه و بیشتر:    6استعالم از آتش نشاني در ساختمان های 

طبقه روی همكف و بیشتر مراتب بايد ضمن ارسال دوسری كامل از  نقشههای  6قبل از صدور پروانه  ساختمانهای 

واحد طرح و بررسي پیشگیری و حفاظت از «نشاني دقیق محل از معماری ساختمان مورد درخواست، همراه با كروكي و 

تلفن  173/13185صندوق پستي  14144سازمان آتش نشاني به نشاني خیابان آزادی، خیابان میمنت كدپستي » حريق

 استعالم و متقاضیان را جهت پیگیری های الزم به آن سازمان معرفي نمايند.   99660413 –



  

    

 

  

  

لحوظ داشتن نظريه اعالمي سازمان  آتشنشاني و خدمات ايمني و رعايت ساير ضوابط و مقررات پروانه ساختماني با م

تاكید بر اعمال (  24/11/74 – 74018740/811مربوطه حسب مورد صادر خواهد شد. )

 :    24/11/74 – 74018740/811بخشنامه

عايت مفاد بخشنامه شماره به منظور حسن اجرای طرح ايمني شهر از خطر  آتشسوزی، ضمن تاكید بر ر

مبني بر استعالم از سازمان آتش نشاني قبل از صدور پروانه ساختماني جهت  24/11/74مورخ  74018740/811

در  11/6/81مورخ  81009501/80احداث ساختمان های شش طبقه روی همكف و بیشتر و همچنین بخشنامه شماره 

كه كماكان الزم االجرا مي باشند، » تمان ها در مقابل حريقحفاظت ساخ«خصوص مبحث سوم مقررات ملي ساختمان 

از آنجايي كه مشاهده شده برخي از مناطق بعضًا بدون اعمال ضوابط و مقررات  فوق اقدام به صدور پروانه ساختماني 

اني و خدمات مشروط به اخذ تايیديه گواهي ايمني در مراحل بعدی و يا در زمان صدور گواهي پايانكار از سازمان آتش نش

ايمني را نموده اند كه اين امر موجب معضالت عديده ای گرديده، لذا شايسته است دستور فرمايید ضمن اجرای مقررات 

استعالم آتش (  22/5/85 – 273097/85/811موردنظر از صدور پروانه ساختماني مشروط اكیداً خودداری فرمايند. )

 نشاني در مورد كاربری های عمومي:   



  

  

 

  

  

منظور حسن اجرای طرح ايمني شهر از خطر  آتشسوزی، ضمن تاكید بر رعايت مفاد بخشنامه های شماره  به

مبني بر استعالم از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قبل از صدر پروانه  24/11/74مورخ  74018740/811

ند كه از اين پس استعالم از ساختماني جهت احداث ساختمان های شش طبقه روی همكف و بیشتر به اطالع  میرسا

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني در خصوص كلیه پروانه های غیرمسكوني كه دارای يكي از  كاربريهای زير مي باشند، 

ضمن ارسال نقشه های تصويبي الزامي مي باشد  كاربريهای )با بیش از يك طبقه مورد تقاضا ( شامل: اموزشي، درماني، 

نهای نمايش و گردهمايي(، ورزشي، مذهبي،  مجتمعهای اداری، تجاری،  پاركینگهای طبقاتي و سالن فرهنگي )شامل  سال

های انبار، واحدهای خدماتي شامل  جايگاههای توزيع سوخت و میادين و  ترمینالهای مسافرتي و  مجتمعهای تعمیرگاهي 

در خصوص رعايت مبحث سوم  11/6/1381مورخ  81009501/80)در حد يك طبقه و باالتر( و بديهي است مفاد بخشنامه 

كماكان  الزماالجرا بوده و صدور پروانه با ملحوظ داشتن » حفاظت  ساختمانها در مقابل حريق«مقررات ملي ساختمان 

نظريه اعالمي سازمان  آتشنشاني و خدمات ايمني و رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه حسب مورد مقدور خواهد 

 (  19/3/86 – 13253/86/80بود. )

 صالحیت مهندسین طراح و ناظر:   

آيیننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و دستورالعمل نحوه عمل ماده  13در اجرای تبصره ذيل ماده 

آيیننامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مقتضي است دستور فرمايید به هنگام صدور پروانه  12

اني صالحیت مهندسین ارائه دهنده خدمات مهندسي با توجه به جدول ذيل توسط مسئولین شهرسازی آن منطقه ساختم

 احراز و كنترل گردد.    

 گروه ساختماني   حداكثر متراژ  حداكثر طبقه  صالحیت مهندس طراحي   صالحیت مهندس ناظر  

 گروه الف   600  رزمین طبقه روی يك زي2 يا باالتر   3پايه  يا باالتر   3پايه 

 گروه ب   2000  طبقه روی شالوده  5 يا باالتر   2پايه  يا باالتر   3پايه 



  

    

 

  

  

 گروه ج   5000  طبقه روی شالوده  10 يا باالتر   1پايه  يا باالتر   2پايه 

    

طبقه اخذ 10شتر از مترمربع زيربنا و همچنین ساختمانهای بی 5000جهت نظارت بر اجرای ساختمانهای بیشتر از  -1

  تايیديه امور مهندسین ناظر الزامي است. 

مترمربع نیاز به  5000از تاريخ ابالغ اين بخشنامه، جهت نظارت بر ساختمانهای ده طبقه و كمتر با زيربنای حداكثر  -2

 -750056663/811و  13/7/72 – 16950/80اخذتايیديه امور مهندسین ناظر نمیباشد و بخشنامههای شماره 

مترمربع  2000موضوع تايیديه نقشههای معماری ساختمانهای بیشتر از  30/10/75 -75017714/811و  14/4/75

( )با رعايت 24/8/79 -79015824/80ملغي اعالم میگردد. )  5الي  1توسط مهندسین مشاور حقوقي در مناطق 

 قانون نظام مهندسي(   33توافقنامه اجرايي ماده 

 را و كنترل مقررات ملي ساختمان در ساخت و ساز )توافقنامه(:   محدوده عمل و نحوه اج

محدوده عمل «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان موضوع  33در جهت تسهیل در فرآيند اجرای آيیننامه اجرايي ماده 

ی مبحث دوم اين توافقنامه در خصوص اجرای مرحلها» و نحوه اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان در ساخت و سازها

مقررات ملي ساختمان به منظور باال بردن كیفیت ساخت وساز و روانسازی گردش كار صدور پروانه ساختمان درتاريخ 

 به شرح ذير منعقد میگردد.    17/7/86

 الف: مراحل صدور پروانه   

 مراجعه مالك به شهرداری و اخذ دستور تهیه نقشه.    -1



  

  

 

  

  

حان واجد شرايط )درصورت تمايل مالك به يكي بودن طراح و ناظر، طراح انتخاب طراح توسط مالك از بین طرا -2

معرفي شده در صورت داشتن صالحیت نظارت و ظرفیت میتواند به عنوان طراح و ناظر معرفي شود. درهرصورت پرداخت 

  الزحمه ناظر از سوی نظام مهندسي صورت خواهد گرفت(.- حق

  ی جهت كنترل، تأيید و تعیین واخذ عوارض توسط شهرداری. ارائه نقشههای فاز يك معماری به شهردار -3

  ارائه نقشههای مرحله دوم معماری و محاسباتي و تأسیساتي به سازمان نظام مهندسي جهت بررسي.  -4

  معرفي لیست ناظرين واجد شرايط از سوی نظام مهندسي به شهرداری برحسب میزان نیاز. -5

متناسب  5براساس فهرست اعالمي از سوی نظام مهندسي موضوع بند  معرفي ناظر بر ساختمان از سوی شهرداری -6

  با ظرفیت و معرفي  نظام مهندسي برای  عقد قرارداد با نظام مهندسي. 

  معرفي مجری  ذيصالح توسط مالك به شهرداری.  -7

 واريز عوارض صدور پروانه براساس اعالم شهرداری توسط مالك به شرح زير:    - 8

  رض مربوط به هزينههای نظارت و صدور شناسنامه فني و ملكي به حساب نظام مهندسي. واريز عوا -1-8

صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری با درج مشخصات طراح، ناظر و مجری درپروانه و ارسال يك نسخه الكترونیكي  -9

  ازآن به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان جهت اطالع.

ط ناظر به شهرداری و سازمان نظام مهندسي و پرداخت مرحلهای حقالزحمه ناظر از سوی ارائه گزارشات مرحلهای توس -10

  نظام مهندسي پس از بررسي وتأيید گزارش ناظر در هر مرحله. 

تكمیل دفترچه اطالعات و شناسنامه فني و ملكي و نقشههای چون ساخت ساختمان به وسیله مجری و كنترل و  -11

  نظام مهندسي.  تأيید و صدور آن توسط سازمان 



  

    

 

  

  

  صدور پايان كار توسط شهرداری پس از اخذ شناسنامه فني و ملكي ساختمان و نقشههای چون ساخت. -12

 ب: تبصرهها   

انتخاب طراحان، ناظرين و مجريان در چارچوب صالحیتها و ظرفیتهای آنان كه براساس قانون نظام مهندسي مشخص  -1

 شده است صورت خواهد گرفت.  

ر اجرای مطلوب آيیننامه فوقالذكر در تهران در مرحله اول اين توافقنامه جهت ساختمانهای با مساحت به منظو - 2

مرحله در فواصل  6اجرايي گردد، و پس از آن طي  1387تا خرداد  1386مترمربع از ديماه  3000زيربنای ناخالص بیشتر از 

كلیه ساخت و  1388هد يافت، به نحوی كه آخر سال مترمربع كاهش خوا 500ماهه و در هر مرحله به میزان 3زماني 

 سازهای تهران زير پوشش اعمال فرايند اين توافقنامه قرار گیرند.   

و استفاده از شركتهای كنترل و بازرسي ساختمان، بیمه  33پس از اعمال اصالحات در آيیننامه و شیوه نامه ماده  - 3

 فقنامه نیز متناسب با تغییرات مذكور انطباق خواهد يافت. مسئولیت حرفهای )بیمه كیفیت ساختمان( اين توا

   (86/8/6 -80/86/39068) 

 مترمربع :    3000ارائه خدمات مهندسي برای پروژههای با زيربنای ناخالص بیش از 

ام فیمابین وزارت محترم مسكن و شهرسازی، سازمان محترم نظ  17/7/86نظر به انعقاد توافقنامه چند جانبه مورخ  

مهندسي ساختمان و مديريت محترم شهری )شورای اسالمي شهر تهران، شهرداری تهران( جهت تسهیل در فرآيند اجرای 

روان "و  "ارتقاءكیفیت ساخت و ساز"قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با اهداف  33آيین نامه اجرايي ماده 

ارائه خدمات مهندسیبرای كلیه  1/10/86ر فرمايید از تاريخ مقتضي است دستو "سازی گردش كار صدور پروانه ساختمان



  

  

 

  

  

)سه هزار( 3000پروژه های با زير بنای ناخالص صرفاً تخريب و نوسازی  يا پروانه ساختمان )زمین باير يا باغات( بیش از 

 مترمربع به شرح ذيل و طبق گردش كار پیوست اقدام گردد:  

 الف( مرحله صدور پروانه:   

( را به كلیه مراجعین تحويل 1ور نقشه های صادره دفترچه راهنمای متقاضیان پروانه ساختمان )پیوست همراه دست -1

 گردد.  

نقشه های معماری مي بايست توسط دفاتر مهندسي طراحي يا اشخاص حقوقي كه دارای پروانه اشتغال از وزارت  -2

قیقي آن و مديرعامل شخصیت حقوقي و يا مسئول مسكن شهرسازی  میباشند، تهیه شود و ذيل طرح مذكور توسط طراح ح

 دفتر مهندسي امضاء و ممهور گردد. در صورت نیاز درخصوص توضیحات نقشه، شخص طراح  میبايستي مراجعه نمايد.  

 قبل از اعالم عوارض، در صورت لزوم، استعالمات مرتبط با نقشه معماری انجام پذيرد.    -1-2

ن تعرفه مصوب هزينه های نظارت و صدور شناسنامه فني و ملكي جهت واريز به حساب درفرم اعالم عوارض همزما - 3

معماری،  2نظام مهندسي نیز اعالم میگردد و همچنین دستورالعمل نحوه اقدام طراحان در جهت ارائه  نقشههای فاز 

 سازه، برق و مكانیك و اخذ تائیديه از سازمان نظام مهندسي  تحويل مالكین گردد.  

از پرداخت عوارض متعلقه، مهندسین ناظر از طريق سیستم مكانیزه به مالكین معرفي میگردند، نام ناظران  پس -4

حقیقي يا حقوقي رشته های معماری، سازه، تاسیسات برقي و تاسیسات مكانیكي وفق لیست اعالمي سازمان نظام 

سازمان ارسال تا از آن طريق با مهندسان منتخب  مهندسي ساختمان مي باشد نام ناظران تعیین شده به صورت مكانیزه، به

ناظر انعقاد قرارداد شده و مراتب به شهرداری منعكس گردد. ضمناً ناظر  هماهنگ كننده توسط سازمان نظام مهندسي 

 ساختمان استان تهران از میان ناظر معماری و يا ناظر سازه معرفي  میگردد.  



  

    

 

  

  

معماری )با تاكید بر اجرای  2نقشههای فاز   ختمان استان تهران در مورد ارائه تايیديه سازمان نظام مهندسي سا -5

مباحث مقررات ملي ساختمان(، سازه )منضم به گزارش ژئوتكنیك زمین محل وقوع پروژه كه توسط مشاور ذيصالح تهیه 

 حي مجازشده باشد( تاسیسات برقي و تاسیسات مكانیكي كه صرفاً توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طرا

 .  DWGنقشههای كنترل شده با فرمت  )منضم به مهر و امضاء طراح حقیقي آن( تهیه شده و به همراه لوح فشرده  

معرفي مجری ساختمان توسط مالك كه صالحیت و ظرفیت آن به تايید سازمان رسیده باشد به انضمام فرم تعهد  -6

 (  3مجريان به شهرداری منطقه مربوطه )پیوست شماره 

 بصره: مشخصات كلیه مجريان ذيصالح جهت اطالع عموم در سايت سازمان نظام مهندسي درج گرديده است.  ت

به هنگام صدور پروانه، اخذ امضاء مالك، ناظر هماهنگ كننده و مجری ساختمان در ظهر پروانه الزامي بوده و يك  -7

 نسخه از نقشه های مصوب به هريك از نامبردگان تحويل گردد.  

 (: برگ اعالم شروع عملیات ساختماني نیز تحويل مجری گردد.  1 تبصره

 میگردد.   (: يك نسخه از پروانه ساختمان به صورت الكترونیكي به سازمان نظام مهندسي استان تهران ارسال 2تبصره 

 ب( مرحله اجرای عملیات ساختماني:  

ات ساختمان با امضاء و مهر مجری و تائید ناظر قبل از شروع عملیات ساختماني ، ارائه برگ اعالم شروع عملی -1

 هماهنگ كننده ساختمان به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسي ضمن رعايت ساير ضوابط و مقررات الزامي است.  

گزارشات مراحل مختلف كار توسط ناظر هماهنگ كننده به شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسي ساختمان  -2

 هد شد.  استان  ارائه خوا



  

  

 

  

  

صدور گواهي پايان كار ساختماني منوط به ارائه گزارش اتمام عملیات ساختماني و تكمیل شناسنامه فني و ملكي  -3

و نقشه های چون ساخت بوسیله مجری كه توسط  ناظر هماهنگ كننده تائید و به مهر و امضاء سازمان نظام مهندسي 

 ساختمان استان تهران رسیده باشد، خواهد بود.  

 1/10/86مترمربع كه برای آنها قبل از تاريخ 3000(: ارائه خدمات مهندسي كلیه پروژه ها با زيربنای ناخالص بیش از 1بصره ت

 تشكیل پرونده شده است، كماكان وفق روال قبلي صورت پذيرد.  

بخشنامه های موضوعي  (: ساختمان های آموزشي دولتي و حوزه های علمیه و مراكز نظامي و انتظامي مشمول مفاد2تبصره 

 خود بوده از شمول اين بخشنامه مستثني  میباشند.  

(: مجری و ناظرين تحت امر سازمان نظام مهندسي عالوه بر مالك، مسئول رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی 3تبصره 

ملي ساختمان هستند و در ازنظر كاربری ملك، تراكم، تعداد طبقات و زيربنای مجاز مندرج در پروانه و نیز رعايت مقررات 

 صورت تخلف طبق مقررات مربوطه پاسخگو خواهند بود.  

(: در كلیه موارد مذكور كنترل صالحیت و ظرفیت مهندسین مشتركًا توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسي انجام 4تبصره 

 خواهد شد.  

شورای هماهنگي "ه و دستورالعمل فوق با تشكیل شايان ذكر است اين حوزه در راستای تسهیل اجرای توافقنامه چند جانب  

در اداره كل معماری و ساختمان آمادگي پذيرش هرگونه پیشنهاد و رفع ابهام را خواهد  "امور مهندسان ساختمان

  (1/10/86-41546/86/811داشت.)



  

    

 

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

 

  

  

 پروانه )صرفاً در بخش كنترل فني(:  روند مراحل كنترل و بررسي آيتمهای ضروری در فرآيند صدور 

   

 فهرست موضوعات مرتبط:  

  

    قوانین خاص مرتبط با صدور پروانه -1

   انواع درخواست ها -2

  مراحل كنترل -3

 بررسي اطالعات پرونده و طرح ها و حقوق مكتسب   -

    عدم امكان صدور پروانه)اعالم داليل( -

 صدور دستور نقشه   -

     بررسي نقشه های معماری -

                   چك لیست كنترل -

    اعالم عوارض -4

 ساير مدارك فني و مهندسي   -5

 استعالمات   -6



  

    

 

  

  

   

  

  

  

  

 قوانین مرتبط با صدور پروانه  

 قانون شهرداری -1

 قانون زمین شهری  و آيین نامه اجرايي آن -2

 قانون تملك آپارتمان ها -3

 148و  147مواد  –قانون اصالح قانون ثبت اسناد  -4

 حفظ باغات و اراضي كشاورزیقانون  -5

 قانون نحوه تعیین وضعیت امالك واقع در طرح های دولتي و شهرداری -6

 قانون توزيع عادالنه آب -7

 قانون تشكیل شورای آموزش و پرورش -8

 مقررات استفاده از اراضي طرح جامع  -9

 ساله خدماتي 5مقررات استفاده از اراضي محدوده  -الف    

مقررات استفاده از اراضي واقع در حريم     -ج   ساله خدماتي   25اضي داخل محدوده مقررات استفاده از ار -ب   

 (كمربند فضای سبز 1ج  -     شهرتهران 

 ( اراضي مزروعي2ج -

 ( دهات واقع در حريم3ج -



  

  

 

  

  

 از قانون فوق 5كمیسیون ماده    قانون تأسیس شورای عالي شهرسازی و معماری ايران و  -10

 برای امرمسكن و تعاوني های مسكن        قد كاربری و يا كاربری غیر مسكوني قانون منع فروش امالك فا -11

 قوانین) مرتبط( مصوب مجلس شورای اسالمي -12

 قوانین بودجه سال های مختلف -13

 آراء هیأت عمومي ديوان عدالت اداری -14

 آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداری -15

 مصوبات شورای اسالمي شهر تهران -16

 زی و معماری ايرانمصوبات شورای عالي شهرسا -17

 مصوبات كمیسیون ماده پنج  - 18 

  

 انواع درخواست ها      .2

 

 

 تخريب و نوسازی

 احداث

 اضافه اشكوب

 توسعه

 تعمیرات اساسي و تقويت اسكلت و پي

 تعمیرات غیر اساسي

 تعويض سقف

 ديواركشي

 (…تبديل )به تجاری و اداری و

 تغییر نقشه

 تغییرات



  

    

 

  

  

 جریم -محاسب  -تعويض ناظر 

 تمديد پروانه

 ابطال پروانه
 

  

 انواع كاربردهای مورد درخواست  

  مسكوني - 1

  آموزشي -2

  مذهبي -فرهنگي  -3

  بهداشتي و درماني-4

  تفريحي و ورزشي-5

  پاركینگ عمومي -6

  تجهیزات شهری-7

  هتل-8

  اداری-9



  

  

 

  

  

 

 

  تجاری -10

  صنعتي -11

  انبار -12

  كارگاه -13

  تعمیرگاه -14

  گلخانه -15

  دولتي –اداری  -16

  انتظامي -17

  نظامي -18

  دولتي -19

  فرهنگي -20

  مذهبي -21

  ورزشي -22

  تولیدی -23

  كتابخانه -24

  نانوايي -25

 و ....  
 

 

 كنترل سند مالكیت 

 (…و – نماينده – وكیل – مالكین )مالك 

 5/4/58ه و اعیان قبل از وجود عرص

 

 8و  6مترمربع گواهي  1000عدم وجود عرصه و اعیان امالك زير 

 12ماده 

موات(انواع  -باير – )داير 12رأی كمیسیون ماده 

 مزروعي(-تأسیساتي-ساختماني-داير)باغ  مشجر

 تبديل باغات و اراضي كشاورزی 14رأی كمیسیون ماده 

 يتراكم بیشتر از طرح تفصیل

 

 بالمانع بودن و عدم وجودتخلف

مطابقت با مصوبات افزايش تراكم مازاد )اصالحیه 

 بلندمرتبه سازی( – كمیسیون ماده پنج329

مطابقت با مصوبات شورای اسالمي شهر تهران  

 (…)بافتفرسوده و



  

    

 

  

  

 مراحل كنترل  صدور دستور نقشه .3

 تجاری
 



 

 

  

  

  

  اداری

 صنعتي

 تراكم

 

 كاربری

 پخ – صالحيا

 طرح

 عدم صدور پروانه  ذكر علت

  

 بررسي نقشه های معماری چك لیست كنترل نقشه 

  



 

 

  

  

  

 

  

خرين ضوابط تراكم آ   

های مصوب 

 تراكم مجاز مازاد بر   

 طرح تفصیلي

 5ك. م.  329اصالحیه مصوبه 

 بلند مرتبه سازی

 بافت فرسوده

 5مصوبات خاص ك . م .

      

  

 محدوديت ارتفاعي    

  
 میراث فرهنگي 

 فرودگاه

 اماكن تاريخي

 مراكز نظامي و انتظامي و 

  

  

 ضوابط معلولین 

 تراكم

 كاربری زمین

 سطح اشغال

 طول مجاز زير بنا 

 طول بنای مجاورين

 تراكم مجاز 

 قدمت بنای موجود 

 لزوم يا عدم لزوم رعايت پخ

 موقعیت درختان



 

 

  

  

  

  

  

  

  

 ات  ضوابط باغ

  

 

  

 حرايم الزم الرعايه  

 خطوط لوله ) نفت و گاز(

 نیروگاه

 ار قویخطوط فش

 شبكه های آبرساني –قنات  –رودخانه  –نهر 

 انتظامي –اماكن نظامي 

 خطوط راه آهن و مترو

  

 ضوابط كلي معلولین در ساختمان های مسكوني    

  

 تراكم 

 طبقات 

 سطح اشغال 

 رأی كمیسیون توسعه وعمران شهری شورای اسالمي شهرتهران

 آراء ديوان عدالت بدوی و تجديد نظر

 12كنترل رأی كمیسیون ماده 

 14رأی كمیسیون ماده 

 7رأی كمیسیون ماده 



 

 

  

  

  

 عدم نیاز 

 صرفا دسترسي در مشاعات

 واحد معلول

 طبقه و بیشتر 5

 واحد و بیشتر 8

 واحد و بیشتر 4در هرطبقه

 كل واحدها  ٪5اختصاص  – واحد وبیشتر20

 واحدها ٪5اختصاص  –پاركینگ معلول 

  

  

 كنترل ضوابط معلولین  



 

 

  

  

  

 

  

 ضوابط واحد معلولین 

 ابعاد سرويس ها و مبلمان سرويس و حمام

 اجهت باز شو درب ه

 عرض درب ها

 (5/3×5ابعاد پاركینگ معلولین ) 

 متر( 4/2ارتفاع پاركینگ معلولین)

  

 مقررات ملي ساختمان( 3مطابقت با مقررات ايمني وآتش نشاني و خروج )مبحث  

  

فاصله  –تعداد واحد در هر طبقه  –طبقه و بیشتر)ساختمانهای مسكوني  6

 دورترين نقطه در واحد تا پله خروج(

 طبقه و بیشتر ) رعايت و اخذ تايیديه سازمان آتش نشاني( 7

 عرض راه پله و راهرو برای دسترسي معلولین

 % واحدها(5تعداد واحد معلول مورد نیاز )

ضوابط معلولین درساختمان های عمومي و مراكز خريد و فرهنگي 

 و... 

های عمومي و مراكز  پاركینگ معلولین در ساختمان

سترسي نسبت به پله و دمحل وقوع و  -خريد )تعداد

 آسانسور(

طول  –و انتظار  محل توقف -اگردپ -رضع -رامپ معلولین ) شیب

 حداكثر(

 جك معلولین

 (15آسانسور معلولین )مبحث 



  

 

  

  

 دسترسي كلیه واحد ها به پله فرار –محل پله های فرار 

 مقررات ملي ساختمان ( 15و 3محل پله های اصلي ) رعايت مبحث 

 خروجي های اضطراری

 محل تأسیسات )در طبقات(

 ازساير طبقاتمشخص بودن طبقه همكف  )درراه پله همكف با زيرزمین(

 جهت پله ها

 دور بند بودن پله وآسانسور وجدا سازی ورودی واحدها از  البي از طريق راه پله

  

  

 كنترل نقشه 

 

 

 كنترل شمال جغرافیايي

 كنترل كد كف  و پروفیلهای عرضي و طولي

 كنترل ابعاد نقشه با سند

 كنترل اصالحي / پخ  و طرح اجرايي)زوايا و قوس(

 واحد مسكوني در طبقات تعداد

مترمربع و باالی  200و زير 100مساحت واحد های مسكوني )زير 

 متر مربع( 200

 حوزه پاركینگ

 تعداد پاركینگ مورد نیاز 

 تامین صددرصد پاركینگ

 تعهد واگذاری عرصه واقع در طرح و اصالح سند

 ارايه تعهد در صورت واگذاری و اعطای تسهیالت اصالحي

 و لفاف و سطح اشغال بلند مرتبه سازیضوابط 
 

  

  



  

 

  

  

 رعايت مقررات ملي ساختمان 

 3مبحث 

 15مبحث 

 19و 18مبحث  

 6مبحث 

 2800آيین نامه 

  

  

 كنترل فضای پارك خودرو 

  

  



  

 

  

  

تعداد ورودی سواره رو   مجاز

 دسترسي ها 

 رديف پنجره –عدم دسترسي درب به فضای سبز 

 ع و جابه جايي درخت يا تیر برقعدم قط –ورودی پاركینگ 

 پیاده

 برهای مختلف –تعداد درب از يك بر -سواره

 معلولین

 پاسیو 

 ابعاد محل ايست خودرو

 مانور خودرو

 رامپ مثبت و منفي

 واحد 25متربرای تا  3 /5حداقل -عرض رامپ

 واحد 25بیشتراز -عرض رامپ

متر و يا دو رامپ ورودی و خروجي  5يا عرض حداقل 

 متر 5/3هر كدام بعرض 

 متر 9/0ارتفاع نورگیر زيرزمین حداكثر 

 تیر برق

محل درختان )كهن، نهال ، بن( در ملك و سايت و احتمال قطع و يا 

 امكانجابهجايي آنها 

 عرض درب ورودی

 فضای باز)تامین پاركینگ(كنترل مساحت فضای باز و مازاد 

 ارتفاع سرگیری ورودی ماشین رو و راهپله

 متر 20/2امالك دارای واحد تجاری و اداری ارتفاع پاركینگ 

واحد يا  25باالی–2  /6درزيرزمین4/2ارتفاع پاركینگ )در همكف

 متر (3مترمربع و بیشتر ارتفاع 1000

 كینگشرايط ششگانه عدم تامین پار-ماشین رو بودن گذر

 كد  –كنترل شیب زمین با نقشه ارايه شده  0.00

 واحد25تعداد ورودی و خروجي باالی 

 متر و بیشتر20برهای 

 متر5عرض رامپ ورودی و خروجي 

 متر 5/6شعاع رامپ 



  

 

  

  

  

 

 نارتفاع ساختما

 كنترل نقشه 

 كنترل تايتل نقشه

 

 

 مترمربع 12ابعاد پاسیو اتاق های اصلي

 
 مترمربع6ابعاد پاسیو آشپزخانه  

 متر 3عرض حیاط خلوت حداقل 

 ابعاد پاسیو و مساحت آن مطابق ضوابط خاص آن

 

 مساحت ٪6اق های اصليابعاد پاسیو ات

 مساحت ٪ 3ابعاد پاسیوآشپزخانه  

 متر 2عرض حیاط خلوت 

 متر 6 -فاصله مشرفیت اتاق های اصلي در واحدهای مجزا

فاصله مشرفیت آشپزخانه ها و اتاقهای اصلي دو واحد مجزا  

 متر 4 -

 مترمربع 25اداری حداقل  -پاسیو تجاری 
 

 ی با ضوابط خاصپاسیو در بلند مرتبه ساز
 

 

 محدوديت ارتفاع

 متر آخرين كف( 5/10طبقه يا  5تعلق آسانسور )

 متر آخرين كف( 15طبقه و بیشتر از روی زمین يا  6پله فرار)

طبقه و بیشتر از روی زمین( با رعايت 7ضوابط ايمني و آتش نشاني )

  3مبحث 

 2و1محدوديت روی گسل های درجه 
 



  

 

  

  

 رعايت اصالحي در نقشه

 رعايت پخ دو گذر در نقشه

 نقشه گود برداری و سازه نگهبان

 ضوابط برج باغ-ضوابط بلند مرتبه سازی   

 نقاط ممنوعه 

 طبقات 

 ضريب آلودگي هوا و ... –مكان يابي  

 ژئوتكنیك ،گسلش در حريم درجه دو 

 سطح اشغال 

 ساختمان های منفصل–تمان های متصل ساخ 

 فضای باز 

شرق  ٪700در شمال و جنوب   ٪200)شیب های  -كنترل لفاف فضايي

 درجه( 60غرب و  و 

 كنسول 

 پاركینگ 

  

   

  محدوده های باطرح خاص

  

  



  

 

  

  

  قطع و جابه جايي درختان

   

 اعالم عوارض    . 4 

 زير بنا 

 پاركینگ 

 پذيره 

 پیش آمدگي 

 بیمه كارگران 

 الگوی مصرف  

 آموزش و پرورش 

 ايمني و آتش نشاني 

 عرصه ) پذيره صنعتي( 

 تفكیك  

 تراكم مسكوني )مازاد بر تراكم پايه مالي( 

 صنعتي( -اداری -تغییر كاربرد ) تجاری 

)   تغییر كاربری امالك واقع در طرح های دولتي 

 مصوبات شورای اسالمي شهر تهران(

 راسته بازار 

 قطع درخت  

 ) اختالف تراكم مصوب تا تراكم پايه مالي( 5ماده  –طرح تفصیلي   

  

  

 21و  22منطقه  

 بازار تهران 

 بازار تجريش 

 شهرك قدس 

 برخورد با بنا 

 برخورد با رامپ 

 برخورد با ورودی ماشین رو 



  

 

  

  

 صالحیت مهندسین  

  

 بررسي تايیديه های مختلف 

  

 تايید پیش نويس 

  

  

 .استعالمات  6

 استعالمات صدور پروانه  

 داری(  استعالم كمیسیون ماده پنج )درخواستهای احداث مجتمعهای تجاری يا ا

   *طرح های چند منظوره –واحد  30بلند مرتبه سازی بیشتر از  -اداری (  – استعالم حوزه معاونت ترافیك منطقه ) طرح های تجاری

 استعالم اداره كل امالك  

 استعالم اداره كل حقوقي  

  *استعالم شركت ساماندهي مشاغل مزاحم

 دور پروانه استعالم اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و ص

 استعالم اداره كل معماری و ساختمان 

 استعالم اداره كل شهرسازی و طرحهای شهری 

 استعالم برق )تاريخ نصب كنتور(  

 استعالم مشاور معین منطقه  

  * استعالم اداره درآمد و نوسازی )قدمت بنا(

 ه س -دو -پايه يك

 ارشد

 حقوقي

 دفاتر مهندسي

 بررسي نظريه سازمان ترافیك

 بررسي نظريه سازمان پارك ها و فضای سبز منطقه

 تايیديه آتش نشاني



  

 

  

  

 استعالم از سازمان نظام مهندسي 

  * مات ايمني )پیشبیني تمهیدات ايمني(استعالم سازمان آتش نشاني و خد

  * استعالم سازمان پاركها و فضای سبز منطقه ) قطع و جابجايي درختان(

 اخذ استعالمات مورد نیاز فوق به طور همزمان امكان پذير بوده و انتقال به مرحله بعد منوط به ارائه كلیه پاسخ استعالمات مي باشد.  

ه و يك بار استعالم بر روی نقشه توسط سازمان ارائه مي گردد و هر نوع تغییرات بعدی مي بايست توسط سازمان استعالمات جنبه كلي داشت  *

 مربوطه به روز گردد.  

 


