فرم شماره1
مشخصات پروژه
كدنوسازي :

نوع درخواست :

نام مالك :

شماره درخواست :

آدرس پالك :

وضعيت سند(بر مبناي پيوست شماره : )2

شماره پالك ثبتي :

نوع مالکيت:

مساحت

طبق سند:

نام طرح تفصيلي مالك عمل:

عرصه

پس از رعایت بر اصالحي:

شماره وتاریخ مصوبات مراجع قانوني(كميسيون ماده  5و ()...بر مبناي پيوست شماره :)2

ضوابط و مقررات شهرسازی وفق طرح های مصوب مالک عمل

كاربري

فعاليت

دسترسي

مقياس كاربري

معابر و نحوه

نوع كاربري

تعداد فضاي پارك مورد نياز
دسترسي

سواره

هاي مجاز به

پياده

مشروط

معبر

معلولين

ممنوع

حرایم طبيعي

مجاز

تراكم ساختماني

شبکه برق

تعداد طبقات

شبکه گاز

تراكم ساخت

تعداد واحد
ارتفاع مجاز كل بنا

ضوابط و حرایم

سطح اشغال

شبکه آب

حریم ميراث
فرهنگي
حرایم خاص
اداره اطالعات
و یا مراكز
امنيتي

جهت استقرار بنا در پالك

نحوه استقرار ساختمان

فضاي باز
عمق و یا مساحت حياط
خلوت اجباري
ميزان و نحوه عقب نشيني
در طبقات
ميزان پيشامدگي مجاز
ضوابط مربوط به بازشو

سایر ضوابط پروژه:

موقعيت پالك در عکس هوایي

موقعيت پالك در طرح تفصيلي

كروكي زمين و حدود ملك -پس از رعایت بر اصالحي

پالن دسترسي سواره و پياده

ادامه فرم شماره1

بررسي انطباق پيش نویس پروانه صادره پروژه با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مالك عمل
چك ليست كنترل

موضوعات

انطباق كاربري(مدارك)
كاربري

نوع كاربري
مقياس كاربري

تراكم ساخت

سطح اشغال
تراكم ساختماني
تعداد طبقات
تعداد واحد
ارتفاع كل بنا

نحوه استقرار ساختمان

جهت استقرار بنا در پالك
فضاي باز
عمق و یا مساحت حياط خلوت اجباري
ميزان و نحوه عقب نشيني در طبقات
ميزان پيشامدگي مجاز
ضوابط مربوط به بازشو

دسترسي به معبر

سواره
پياده
معلولين
ضوابط و حرایم

توضيحات :

مطلوب

نسبتا

نسبتا

مطلوب

نامطلوب

نا مطلوب

توضيحات

فرم شماره2

ضوابط و مقررات شهرسازی منطبق بر پيش نویس پروانه صادره

كاربري

مقياس كاربري

تراكم ساخت

سطح اشغال(همکف و
طبقات)

معابر و نحوه دسترسي

نوع كاربري

تعداد فضاي پارك مورد نياز
دسترسي هاي
مجاز به معبر

تراكم ساختماني
تعداد طبقات

سواره
پياده
معلولين

توضيحات :

تعداد واحد
بارجمعيتي تحميل شده
ارتفاع كل بنا

مالحظات جرم گذاری(نحوه استقرار بنا در زمين) پيشنهادی منطبق بر زیربنای اعطایی در موافقت اصولی
ميزان و نحوه پيشروي طولي
عمق و یا مساحت حياط خلوت
اجباري
ميزان و نحوه عقب نشيني در
طبقات
ميزان پيشامدگي در معبر
فواصل توده از
جوانب زمين

شمال
شرق
جنوب
غرب

فاصله بلوك هاي ساختماني در
مجتمع هاي با بيش از یك بلوك

سایت پالن(همراه با بافت اطراف)

لفاف فضایي

درج جهت شمال ،كد ارتفاعي و خط اندازه الزامي است
درج محاسبات در پيوست الزامي است

سه بعدي(همراه با بافت اطراف)
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ارائه گزینه پيشنهادي
ضوابط شهرسازی در گزینه پيشنهادی
كاربري زمين

فعاليت در طبقات
زیرزمين

همکف

اول

سطح اشغال در طبقات
سایر طبقات

توضيحات:

جمعيت پذيري

زیرزمين
توضيحات:

تعداد واحد
زیرزمين

همکف

همکف

توضيحات:

اول

سایر طبقات

تراكم

تعداد طبقات

توضيحات:

جرم گذاری(نحوه استقرار بنا در زمين) در گزینه پيشنهادی
جوانب زمين
شمال

كروكي پيشنهادي

فاصله توده از جوانب زمين

سایت پالن(همراه با بافت اطراف)

شرق
جنوب
غرب

لفاف فضایي

اول

سایر طبقات

سه بعدي(همراه با بافت اطراف)

ارتفاع بنا

درج جهت شمال ،كد ارتفاعي و خط اندازه در سایت پالن الزامي است
سایر ضوابط پيشنهادي
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پیوست شماره1

مالحظات مورد بررسي جهت ارائه گزینه پيشنهادي
موضوع مورد بررسی
نظام

بررسی کاربری اراضی وضع موجود (مقیاس عملکرد ،سطح و سرانه) (خاص کاربریهای غیر

عملکردی

مسکونی)

مقیاس بررسی
حوزه عملکرد پروژه

بررسی سازگاری کاربریهای همجوار پروژه

( 2-3بلوک همجوار)

بررسی بررسی وضعیت کیفی معابر (ظرفیت و سطح سرویس معابر)

( 2-3بلوک همجوار)

بررسی شبکه حمل و نقل عمومی (خاص کاربریهای غیر مسکونی)

حوزه عملکرد پروژه

نظام

بررسی و تحلیل اقلیمی سایت

( 2-3بلوک همجوار)

محیطی-

بررسی آسیب پذیری در مقابل مخاطرات طبیعی

( 2-3بلوک همجوار)

طبیعی
نظام

بررسی خط آسمان

( 2-3بلوک همجوار)

کالبدی-

بررسی حس محصوریت در مجاورت پروژه

معابر مجاور سایت

فضایی

بررسی توزیع ارتفاعی ساختمان ها در حوزه

( 2-3بلوک همجوار)

بررسی ترکیب توده فضا

( 2-3بلوک همجوار)

بررسی میزان پیشروی طولی قطعات همجوار پروژه

قطعات همجوار پروژه

بررسی

تبیین شاخص های جمعیتی حوزه(تراکم جمعتی  ،تعداد خانوار و بعد خانوار ،تعداد خانوار در

نظام

واحد مسکونی)

اجتماعی
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پیوست شماره  2شامل :
سند مالکیت
موافقت اصولی پروانه ساختمانی صادره  ،عدم خالف و یا پروانه اولیه پروژه در صورت درخواست توسعه بنا و یا اصالح پروانه
مصوبه کمیسیون ماده  5و سایر توافقات در خصوص اعطای کاربری ،سطح اشغال و تراکم و یا جرم گذاری پروژه

