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 (دستور تهیه نقشه -انطباق )چک لیست کنترلی

مراحل 

 تهیه طرح
 اقدام الزم

 ازیموردنمدارک 

 توضیحات نقشه
تصویر 

 یبعدسه

 

 تصویر

وضع 

 موجود

پالن 

 طبقات
مشخصات  مقطع

 پروژه

 1 -الف 
کاربری پروژه در طرح کنترل 

      مصوبهای عنوان کردن کاربری در طرح  * مصوب و مالک عمل

 2 -الف 
کنترل سطح عملکردی پروژه 

در طرح مصوب و مالک 
 عمل

     طبق طرح های مصوبعنوان کردن سطح عملکردی کاربری  

 1 -ب 
کنترل تراکم ساختمانی پروژه 
در طرح های مصوب و مالک 

 عمل
 

 کردن تراکم وفق طرح مصوبعنوان 
     و شیوه نامه به صورت مجزا و با ذکر ماخذ)بند و شماره صفحه(

 2 -ب 
بررسی سطح اشغال مجاز و 
نحوه توزیع تراکم در طبقات 

 طبق ضوابط و مقررات
 

وفق طرح  طولی  عنوان کردن سطح اشغال و میزان پیشروی
 مصوب،

 و شیوه نامه به صورت مجزا و با ذکر ماخذ)بند و شماره صفحه( 
  * * 

 3 -ب 
بررسی ارتفاع مجاز طبق 

 ضوابط و مقررات
 

عنوان کردن حداکثر ارتفاع مجاز پروژه وفق طرح مصوب و شیوه -
                                                                                                                                        نامه با ذکر ماخذ)بند و شماره صفحه(

کنترل محدودیت های ارتفاعی تعریف شده در مصوبات -
 شورایعالی در خصوص  پروژه های بلند مرتبه ضروری است 

تعریف شده در خصوص  و مساحتی ارتفاعیتوجه به استاندارد -
) در صورت وجود( حسب ضوابط تعریف شده در مقررات  نیم طبقه

 .در صورت وجود ضروری است ملی ساختمان و شیوه نامه 

    

 4 -ب 

 

 

بررسی طبقات مجاز طبق 
 ضوابط و مقررات

 
 وفق طرح مصوب: تعداد طبقات مجازعنوان کردن 

 و شیوه نامه به صورت مجزا و با ذکر ماخذ)بند و شماره صفحه( 
    

 5 -ب 
بررسی تعداد واحد مجاز طبق 

 ضوابط و مقررات
     عنوان کردن تعداد واحد مجاز طرح مصوب 

 1 -پ 
بررسی و کنترل استقرار مناسب 

 توده برابر ضوابط و مقررات
    *  

 2 -پ 
بررسی فضای باز برابر ضوابط 

 مقرراتو 
    *  

 3 -پ 
ی در نینشعقبمیزان و نحوه 

 طبقات برابر ضوابط و مقررات
      

 4 -پ 
ی مجاز برابر آمدگشیپمیزان 

 ضوابط و مقررات
 

منظور از این بند میزان پیش آمدگی در معبر می باشد. پیشروی 
 عنوان شود 2-طولی مجاز  بایستی در بند ب

   * 

 1 -ت 
ی حرایم طبیعبررسی و استعالم 

 در صورت وجود
 

در صورت قرارگیری در حرایم عوارض طبیعی مانند گسل و ... ، 
دستورالعمل ها و مصوبات شورایعالی  در این بند طرح و رعایت 

 گردد
    

 2 -ت 
بررسی و استعالم حرایم میراث 

 فرهنگی در صورت وجود
 *     

 3 -ت 
بررسی و استعالم حرایم خاص 

 در صورت وجود
 *     

 ث 
بررسی و کنترل مرز اشرافیت 

 پروژه
 

حریم  -عالوه بر توضیحات مربوط به ضوابط و مقررات  -

، الزم هست توضیح هاتراسو  بازشوها –اشرافیت  –همسایگی 
* *   
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 هموردمطالعپروژه  ریتأثی و اندازهیسامختصری در خصوص میزان 
، ارائه شدههیتهی بعدسهبر روی قطعات همجوار ، با توجه به تصاویر 

 شود.
 مجاورین در نقشه  و تعداد طبقات، سطح اشغال میزان پیشروی 
 .نمایش داده شود

توجه به ضوابط استقرار بازشو در قسمت هایی که مشرفیت و 
 الزامی است. مزاحمت  همسایه وجود دارد

توجه به موضوع رضایت همسایه و سایر مباحث الزم به تاکید است ، 
ضوابط خاص در -در صورت وجود معارض –حقوقی ناشی از آن 

 این قسمت بسیار ضروری است ملک 

 1 -ج 
بررسی و کنترل عرض معبر در 

 وضع موجود 
 *  *   

 2 -ج 
ی مجاز به هایدسترسکنترل 
ی سواره و هایورودمعبر و 

 پیاده و معلولین
* *  *   

 * دسترسی سواره و پیاده نقشه
در  ژهیمشخص و به و کیبه تفک ادهیسواره و پ یدسترس نقشه-

 .معبر به ضوابط مربوطه دقت شود کیاز  شیب یقطعات دارا
    

 * پالن مربوط به استقرار بنا

 در تدوین این بند ضروری است ارائه عکس هوایی  -
 آن با ذکر فواصلو جهت گیری  پیشنهادی محل قرارگیری توده -

 به طور دقیق مشخص گردد.از حدود زمین 
 و گذاری توده پالن یک قالب در شدهدرج ضوابط و توضیحات - 

 رجد .شود داده نمایش لیستچک انتهای در طبقات چیدمان مقطع
 .است الزامی پالن سایت در طبقات مرز و ارتفاعی کد
ر دو قطعه مجاو یشرویو خط پنحوه توده گذاری قطعات پیرامونی -
 مشخص گردد.  قیصورت دقبه
در صورت تفاوت سطح اشغال طبقات )به علت  نیهمچن-

الن طبقات در پ یجانب ینینش، خطوط عقب (یجانب ینینشعقب
) توجه به تفاوت کدهای ارتفاعی سایت پالن در  مشخص گردد.

 این حالت ضروری است (
 مربوط به نقشه  یبر رو یتراز ارتفاع به همراهمقطع  ترسیم - 

درج و مشخص نمودن ارتفاع همچنین  .استقرار بنا مشخص شود
در ترسیم مقطع میزان  .است یساختمان از کف )بر محور( ضرور

 پیشروی  متفاوت طبقات ارائه گردد.
در متر(  0221حداکثر )نیرزمیز یدرصورت باالبودن تراز ارتفاع -

در نگارش ضوابط خاص ملک ، و مقطع طرح پیشنهادی مالک ، 
محدودیت ارتفاعی تعریف شده در  موضوع توجه بهپیشنهادی ، 

مصوبات شورایعالی و ارتفاع مجاز و مصوب تعریف شده  در 
به عنوان )  ضرورت دارد مقررات ملی ساختمان برای هر طبقه

ما ادر مواردی که نیم طبقه  در پیش نویس پروانه وجود دارد مثال 
یا ارتفاع آن اشتباها کمتر از حد مجاز و مصوب درج شده است 

کمتر از میزان مجاز  صادرهارتفاع طبقات در پیش نویس های 
 اعالم شده است (

رح ط –در صورت تغییر محل جرم گذاری نسبت به ضابطه مجاز  -
بایستی مستندات فنی مبنای تغییر جرم گذاری نیز  -مالک عمل

 ارائه گردد.

    

  تصویر وضع موجود و طرح سه بعدی
اع ارتف یهمراه با بافت مجاور و حتما بروزرسان یسه بعد ریتصو-

 یپروژه در قطعات جانب ریهمجوار باشد. )در حد تاث یساختمان ها
* *   
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همچنین تصاویر مربوطه از بدنه مجاور  است( یضرور یبروزرسان
 و مقابل با تعیین محل پروژه در تصویر ارائه شود.

 نیز مقطع و پالن سایت و بعدی سه طرح و انطباق  مطابقت-
 .شد خواهد بررسی

ی اندازهیساو میزان  موردمطالعهحجم قطعات همجوار با پروژه  -
.  در فصل زمستان و در ساعات ابتدایی روز نمایش داده شود

 همچنین نامناسب ترین حالت سایه اندازی پروژه نمایش داده شود.

 توجه : 

 ه قطعه، در انتها در ضوابط خاص ملک اشار تیبر حسب موقع یضرور حاتیبوده و توض ینقشه الزام هیدستور ته چک لیست درو فرمت  بیترت تیرعا

 .شود

  اسیمق با یباشد از درج نقشه ها یقطعه و پالک م اسیپروژه ها در مق نکهی. )باتوجه به اتعریف شده رعایت شودو اندازه نقشه ها فرمت  اسیمقدر 

 ی ، جهت شمال ، درج شود.بعدسهی و دوبعدی هانقشهخوانایی بیشتر  منظوربه، شود(  زینامتناسب پره

 شود زیپره ی)معابر و قطعات همجوار( بوده و از پالن معمار نهیبه همراه زم یه نقشه ها با فرمت شهرسازیکل دیتول. 

  ، بر  تیپس از رعا ماندهیباقعرصه مساحت در جدول مشخصات پروژه عالوه بر مساحت عرصه طبق سند و مساحت عرصه براساس وضع موجود

 .درج شود در چک لیست  نیز یاصالح

 است ینقشه ها و خط اندازه ها ضرور ییو خوانا تیفیتوجه به ک. 

  به همراه پیشروی طولی محاسبه شود و به همراه نوع استفاده و ارتفاع سقف به تفکیک در جدول چیدمان طبقات ، صرفا مساحت ناخالص مسکونی

 طبقات ارائه گردد.

 س دمساحت خلوت اجباری)در صورت وجود( و پیشامدگی در معبر نیز بایستی به صورت مجزا ارائه گردد.  ابعاد و مساحت فضاهای نورگیری توسط مهن

 شهرساز تعیین نمی گردد.

 به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد. شهرسازی مقررات و ود پیشروی طولی و حیاط خلوت ، در جدول چیدمان طبقات و جدول ضوابطدر صورت وج 

 و  هدر صورت وجود  نیم طبقه در چیدمان سطح و سطوح پیشنهادی شهرساز توجه به ضوابط دقیق آن )به لحاظ ارتفاعی و مساحتی و...( در شیوه نام

 تمان ضرورت داردمقررات ملی ساخ

  که بر ضابطه جاری ملک اثرگذار باشد ، عالوه بر درج مقادیر  5در صورت داشتن مصوبه و ضابطه خاص در قالب صورتجلسات از قبیل کمیسیون ماده ،

 در انتهای چک لیست ارائه گردد.  در جدول فوق الذکر ، مستندات آن به صورت پیوست 

 یس پروانه و ضوابط طح های مصوب و مالک عمل ، صرفا ضوابط مصوب و مالک عمل مبنای بررسی و تدوین در صورت مشاهده مغایرت بین پیش نو

 گزارش قرار گیرد. )سایر توافقات و موارد مشابه آن مالک بررسی و پیشنهاد نمی باشد(

 ز درج ضوابط کلی اکیدا خودداری شود.در جدول ضوابط و مقررات شهرسازی مالک عمل ، صرفا ضوابط مربوط به قطعه مورد نظر درج شود و ا 

  یهاادهمجاز، استف یآمدگشیپ زانیم از،یپارک موردن یپروژه )مانند تعداد جا یضوابط مرتبط با طراح یستیصرفاً باپروژه قسمت ضوابط خاص در 

. )توجه به مصوبات شورایعالی ، مصوبات گردد عنوانبه استناد ضوابط و مقررات مصوب بام، ....( در پشت یضابطه انبار ن،یرزمیز ایدر همکف مجاز 

 (استضوابط معلولین و شیوه نامه های خاص ضروری  –شورای شهر،  مقررات ملی ساختمان 

  مهر و امضا صرفا در محل مشخص شده برای مهر و امضای مهندس شهرساز  درج شود) اکیدا از مهر و امضای توافقات و صفحات پیوست و مستندات

 ها پرهیز شود(سایر ارگان 

 .در صورت پیشنهاد تغییر ضابطه توسط شهرساز، اخذ تاییدیه از کمیسیون ها و کمیته های ذیصالح توسط مالک الزامی است 

  دقیق ذکر گردد. منبعبه جهت شفاف بودن موارد ذکر شده در دستور تهیه نقشه ، ضوابط و مقررات شهرسازی به همراه 

 

 

 


