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 شورای فنی شهرداری تهران

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

 1-1-114-1: شماره سند

 تهران یشهر یعمران هایطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 )فرآیند پدیدآوری(



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

 

 تهران یشهر یعمران هایطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 )فرآیند پدیدآوری(
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  شورای فنی شهرداری تهران         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 تهران یشهر یعمران هایطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ
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 شگفتاریپ

ایر با مغوده و یا ت که در اولویت شهرداری تهران نبهایی اس، تعریف پروژهاست بودهیکی از معضالتی که از گذشته شهر تهران با آن مواجه 

شهرداری فعلی مدیریت  ، دغدغهموارد یاد شدهبا توجه به . انددر بودجه شهرداری تهران قرار گرفته بوده و و اهداف شهریاسناد باالدستی 

)فرآیند پدیدآوری( موضوع سند  های عمرانی شهری تهرانپذیرش و تصویب طرحدستورالعمل و بر این اساس  بوده تتهران رفع این معضال

های عمرانی با هدف فراهم ساختن بستر مناسب، به منظور افزایش کارآمدی طرحنظام فنی و اجرایی شهرداری تهران  9-9-991-9شماره 

ها از زمان اعالم نياز تا دریافت کد پروژه در راستای ویب طرحپذیرش و تص ی درفرآیند ایجاد رویکردمند کردن و به منظور روششهر تهران و 

  های قبلی تدوین شده است.سازی شيوهسازی و آسانسازی، هماهنگسازی، شفافهمسان

از  ادهست استفاميد اتهيه گردیده و دستورالعمل حاضر پس از حدود سه سال کار کارشناسی و دریافت نظرات بسياری از نخبگان این حوزه 

 .باشد و رفع معضالت موجود در این حوزه های عمرانی شهری تهرانتحوالت اساسی در پدیدآوری طرحگامی مهم در ایجاد دستورالعمل این 

نی ضوابط و معيارهای ف تدوینمرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی، دفتر ، راهياب بهينه شرکت مهندسين مشاور در پایان به نوبه خود از

 ایيد این دستورالعمل، شورای فنیتهمه عزیزانی که در تدوین، بررسی و  اعضای کميته خبرگی و، اور فنی و مهندسی شهر تهرانسازمان مش

 نمایم.اند تشکر و قدردانی میشهرداری تهران را همراهی نموده
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 مقدمه

 از یکی .ستا روبرو مختلفیهای چالش با شهری مدیریت حوزه در اسالمی ایرانشهر ترین کالنمهم پایتخت و عنوانن بهتهرا شهر

دستورالعمل  ابالغاست.  عمرانی شهر تهران و فنیهای طرح پذیرش و تصویب پدیدآوری، حوزه شهری، مدیریتهای ترین حوزهمهم

اقدامات موازی  نيز انجام بع واز اتالف منااز جمله ضروریات مدیریت شهر تهران است که  شهری های عمرانیطرح پذیرش و تصویب

ساماندهی و را شهرداری تهران عمرانی های طرح پدیدآوری یفرآیند تهيه و تصویب اسناد مطالعاتدر این زمينه جلوگيری کرده و 

 مبنی بر شهرداری تهران 9911های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال مصوبه سياست 2-9-9بند  به با توجه  .نمایدمند میقاعده

محور مشخص با رعایت ای جدید صرفا مبتنی بر تأمين مالی پروژههای سرمایههای تملك داراییها و پروژهپيشنهاد طرح» اینکه

نياز شامل پيوست فرهنگی، اجتماعی، های جدید شهرداری تهران همراه با ارائه توجيهات کامل و مطالعات پيشنامه پذیرش پروژهنظام

عه گذار و براساس برنامه پنج ساله سوم توسپذیری و پدافند غير عامل، شيوه تأمين مالی و سرمایهزیست محيطی، دسترساقتصادی و 

، و 21/1/18مورخ  26769/2518/961ابالغی شماره «  «پذیر، امکان پذیر استشهر تهران مبتنی بر برنامه اولویت محور و تحقق 

الزام »مصوبه و همچنين  12/99/17مورخ  92169/2521/961ابالغی شماره  سعه شهر تهرانساله سوم توبرنامه پنج 99ماده  نيز

بندی برای کليه محيطی، فرهنگی و اجتماعی و ارائه برنامه زمانشهرداری تهران به انجام مطالعات توجيه فنی، اقتصادی، زیست

نظام فنی و اجرایی »و با در نظر گرفتن مفاد  21/6/86رخ مو 91951/121/961ابالغی شماره « های شهرداری تهرانها و پروژهطرح

و تصویب مطالعات  ضروری است که دستورالعملی برای پذیرش، 25/6/12مورخ  92212/9785/961ابالغی شماره « شهرداری تهران

     تدوین یابد. هادر دوره پدیدآوری طرح شهری تهران عمرانیهای طرح

ز ني عمرانی شهری تهران هایپدیدآوری طرحعنوان نظام  توان بامی عمرانی شهری تهران هایطرح و تصویبپذیرش  از دستورالعمل

، دستورالعمل. بر اساس این گرددمی( تعریف 9-9-9در سطح راهبردی زیر نظر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران )سند  یاد کرد که

پيگيری خواهد شد و در جریان  دارشناسنامهطرح عمرانی شهری تا دریافت کد پروژه و تبدیل شدن آن به یك پروژه پدیدآوری یك 

و طراحی مفهومی انجام خواهد پذیرفت. بنابراین مشخص  توجيهیمشتمل بر مطالعات  مرتبط موردنيازمطالعات ها و پژوهشآن، 

برای  مدنظرآن است. بر این اساس خروجی اصلی  عمومیعمرانی در تعریف  هایژهپروعمرانی همان  هایطرحکه منظور از  گرددمی

بندی است که بر پایه هرمی جمع به قرار شکل زیر قابلعمرانی شهری تهران در سه سطح  هایدستورالعمل پذیرش و تصویب طرح

یان تدوین دستورالعمل در نظر گرفته شده باشد. هر یك از سطوح هرم مذکور در قالب یك بخش مجزا در جرسه سطحی استوار می

 است.

 
 های عمرانی شهری تهران: ساختار دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح6شکل 

نامه این نظامتهران ارائه شده است.  یشهر یعمران هاینامه پدیدآوری طرحنظام، عنوان رأس هرمبه دستورالعملبخش اول در 

اکم ح یندها، مبانی و الزاماتآبندی، فرتعاریف، رویکردها، طبقه خاستگاه قانونی دستورالعمل، هداف و مزایا، دامنه کاربرد،مشتمل بر ا

های عمرانی تبيين است و در بستر آن، مطالعات توجيهی و طراحی مفهومی طرحتهران  یشهر یعمرانهای و تصویب طرح پذیرشبر 

و تصویب  پذیرشاست که در  هاییدستورالعملو  هاوظایف، رویههرم شامل ی انيسطح م عنوانبه دستورالعمل بخش دومشود. می

و منطبق با نامه نظامبه اهداف  یابيبا هدف دست هادستورالعملو  هارویه نیشده است. ا نیتهران تدو یشهرهای عمرانی طرح



 یعمران هایطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 تهران یشهر

 9-9-991-9شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 2صفحه: 

 

 

 

ت هرم را هدف قرار داده اس نیریسطح ز ليتکم زين و پایانی سوم بخشت. اس افتهیتوسعه  تهران یشهر یعمران هایبندی طرحطبقه

 اختصاص دارد.پذیرش و تصویب حوزه  های پيشنهادیليستچكو  هاعنوان فرمو به ارائه 

های عمرانی شهری اميد است انتشار این دستورالعمل، منجر به روشمند کردن و اصالح سازوکارهای موردنياز برای پدیدآوری طرح

 .باشد شهروندان تهران را به همراه داشته یو معنو یماد یزندگ يفيتک یو ارتقا ترمناسب یگذارتداوم خدمتتهران گردد و 



 یعمران هایطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 تهران یشهر

 9-9-991-9شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 9صفحه: 

 

 

 

 عمرانی شهری تهرانهای نامه پدیدآوری طرحنظام  -1 بخش

های عمرانی شهری تهران، با مد نظر قرار دادن قوانين، مقررات و دراین بخش، اصول اساسی دستورالعمل پذیرش و تصویب طرح

رعایت اصول تعریف  .های عمرانی شهری تهران تدوین شده استمند نمودن فرآیند پدیدآوری طرحالزامات مرتبط به منظور نظام

های عمرانی ها و اهداف راهبردی مجموعه شهرداری تهران، در کليه طرحزی و اجرای آن در راستای تامين ماموریتساشده و پياده

های عمرانی شهری مند نمودن نحوه پذیرش و تصویب طرحاین دستورالعمل قدمی تحولی در راستای نظام. باشدشهری الزامی می

 .تهران خواهد بود

 اهداف و مزایا 

 اهداف 

 های عمرانی در زمان پدیدآوریکيفيت طرح ارتقای -9

 عمرانی هایطرح اندرکار دست نهادهای وظایف و هانقش تعيين و سازیهماهنگ سازی،همسان -2

 های عمرانیپدیدآوری طرح حوزه در هادستورالعمل و مقررات سازیشفاف و سازیآسان -9

 ریزی و مدیریترد به هزینه از طریق اعمال برنامهها و بهبود کارکسازی اقتصادی طرحمدیریت هزینه و بهينه -1

 های عمرانیطرح نفعانذی و بردارانبهره نيازهای کامل برآوردن -5

 رعایت نيازها و الزامات قانونی و محيطی -6

 ایمزا  

 ميمستق یایمزا -9-2-9

 هاهای شخصی و اهداف سياسی در تعریف طرحجلوگيری از اعمال سليقه -9

 از اتالف منابع و بودجه شهرداریایجاد وحدت رویه و جلوگيری  -2

 بررسی الزامات قانونی و برطرف کردن نواقص و کمبودها -9

 منابع نهيبه یريکارگ به قیطر از هیسرما گردش شیافزا و هانهیکاهش هز -1

 های عمرانیهای مختلف دخيل در طرحهای هریك از بخشها و مسئوليتتعيين نقش -5

 مزایای غير مستقيم -9-2-2

 های عمرانیطرحبندی مناسب طبقه -9

 های عمرانیاقدام جهت انجام طرح در سرعت و یریپذانعطاف -2

 ازهااهداف و شناخت بهتر نيها، تيفعال حيصح یزیربرنامه ابعاد در جهينت نیبهتر به یابيدست جهت ندهاآیفر ميتنظ -9

 عمرانیهای شناسایی نياز و پدیدآوری طرح یراستا در های شهرداری تهرانزیرمجموعه زشيانگ -1

 کاربرد و حدود قلمرو 

هایی جهت اسااتفاده از بودجه ساااالنه شااهر تهران پيشاانهاد هاو مناطق شااهرداری تهران طرحهر سااال از طریق معاونتدر  

های عمرانی شاااهری تهران در دوره پذیرش و تصاااویب طرحا تگردد که قلمرو این دساااتورالعمل از مرحله اعالم نياز می

 هرگونه باشد.جهت امکان استفاده از بودجه شهرداری تهران می عات توجيهی و طراحی مفهومیپدیدآوری طرح شامل مطال
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شهرداری تهران اجرا می صورت طرح عمرانی که در  سایر نهادها یا به  سط  شی از بودجه آن تو شود، حتی اگر تمام یا بخ

  گيرد.گردد، در قلمرو این دستورالعمل قرار میگذاری تامين سرمایه

های عمرانی از محل بودجه مستمر ای که به منظور افزایش دوره عمر یا بهبود کارآیی سازههایی با ماهيت سرمایهطرح 

 گيرند.های مهم(، در قلمروی این دستورالعمل قرار میسازی سازهگردند )مانند مقاومشهرداری تهران تعریف می

صيه می  ست تغشود طرحتو ست تغييرات در  %25ييرات اعتبار باالی های عمرانی موجود که درخوا مبلغ اوليه طرح یا درخوا

 مقدار کار )مساحت، احجام و ...( دارند از فرآیندها و الزامات این دستورالعمل تبعيت نمایند.

شود آن طرح قبل از سال از زمان تصویب طرح عمرانی شهری تهران بگذرد و به مرحله اجرا نرسد، توصيه می 5چنانچه مدت  

 های عمرانی شهری تهران را طی نماید.مجددا فرآیند پذیرش و تصویب طرح ،اجرا

 خاستگاه قانونی دستورالعمل 

( به 9-9-9سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران )سند  باین دستورالعمل بر اساس الزامات مندرج در پيوست  

الزم االجرا  9تهران تهيه شده است و با تصویب شورای فنیهای عمرانی شهری و تصویب طرح پذیرش دستورالعملعنوان 

 باشد.می

، معاونت فنی و عمرانی شااهرداری تهران موظف 2(9-9-9مطابق سااند راهبردی نظام فنی و اجرایی شااهرداری تهران )سااند  

هران( را جهت های عمرانی شهری تهای موردنياز )ازجمله دستورالعمل پذیرش و تصویب طرحاست مقررات و دستورالعمل

 اجرای اصول نظام فنی و اجرایی تهيه نماید و به تصویب شورای فنی برساند.

شهر تهرانبرنامه پنج 99مطابق ماده   سعه  سوم تو شماره  ساله  شهرداری  12/99/17مورخ  92169/2521/961ابالغی 

ین دسااتورالعمل پذیرش و تصااویب ها، اقداماتی نظير تدوتهران موظف اساات به منظور  افزایش کارایی و ابربخشاای طرح

 های عمرانی شهری تهران را به اجرا درآورد.طرح

ساله شهرداری تهران های پنجهای عمرانی شهری تهران همزمان با برنامههنگام سازی دستورالعمل پذیرش و تصویب طرحبه 

ساله شهرداری تهران( یا با امه پنجهای عمرانی در برن)حسب ضرورت یا در صورت تغيير اصول و معيارهای پدیدآوری طرح

 اشد.بگيرد. بدیهی است تصویب هرگونه تغيير در دستورالعمل مذکور به عهده شورای فنی میتصویب شورای فنی انجام می

 مفاهیم و تعاریف 

عمرانی شهری تهران های ها، اصطالحات و تعاریف مورداستفاده در این بخش از دستورالعمل پذیرش و تصویب طرحمفاهيم، عبارت

 قرار زیر است: به

                                                 
( به شورای فنی 9-9-9در سند  شدهنوشتهشورای اسالمی شهر تهران، نام شورای عالی فنی شهرداری تهران ) 92/17/17مورخ  21125/2182/961شماره بر پایه مصوب 9 

 شهرداری تهران تغيير یافت.

 وظایف شورای فنی شهرداری تهران -97تبصره ذیل ماده 2 
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  و قوانين بودجه ساالنه توسعهساله پنج هایبرنامه طرح جامع، طرح تفصيلی و مبنای بر طرحی است که :شهری طرح عمرانی 

ساالنهبودجه در آن بودجه و تعریف شده شهر تهران عمرانی  هایطرحمنظور از  اعتبار دارد. تأمين شهر تهران قابليت های 

 .آن است عمومیعمرانی در تعریف  هایپروژههمان 

ست که :شهری طرح عمرانی پيشنهادی  صورت توجيه پذیر  طرح پيشنهادی ا ظرفيت انجام مطالعات پدیدآوری را دارد و در 

 گردد.بودن و تصویب کميسيون پذیرش و تصویب به طرح عمرانی شهری تبدیل می

ی برای آن طرح عمرانی ( و طراحی مفهومساانجیامکانو مطالعات توجيهی ) هاپژوهش شااامل دوره پدیدآوری طرح عمرانی: 

 است.

 نيازسنجیحوزه  عمرانی که یك طرحتصویب نتایج مطالعات پدیدآوری  از است عبارت :در حالت عادی عمرانی طرح تصویب 

صادی سنجیو امکان ست ،فنی، اقت شاملطراحی مفهومی  نيزمحيطی، ایمنی، پدافند غيرعامل و اجتماعی، زی شود. می را 

شهری، به صویب طرح عمرانی  شهرداری تهران ت شخص در بودجه عمرانی  منزله قابليت دریافت کد پروژه عمرانی و ردیف م

 گردند.های عمرانی در حالت عادی تصویب میها براساس فرآیند پذیرش و تصویب طرحاست. این طرح

بينی نشده است ( پيشأکه در اسناد باالدستی شهرداری تهران )مطابق پيوست  است یحطر :عمرانی خارج از چارچوب طرح 

شناخت ضوع ماده  و اجماع ولی با توجه به  صویب طرح 92کامل ذینفعان مو سيون پذیرش و ت ضای کمي های عمرانی )اع

ضا دارند(  شان درقبال آبار و تبعات طرح، درخخارج از چارچوب که حق ام سئوليت ای ستو با م شده ا ست  صویب آن  وا و ت

 .شودهای عمرانی در حالت عادی انجام میخارج از فرآیند پذیرش و تصویب طرح

ضطراری طرح  ست یطرح :عمرانی ا سازه ا  هایی که در پی رخداد حوادث قهریهکه به منظور جبران خسارت و ساخت مجدد 

سانعيطب ستفاده میی نيبشيقابل پ ريقابل اجتناب و غ ريکه غ سازی یا ان شد، تخریب گردیده و این امر سالمت عمومی ا با

 .گرددکنندگان از طرح را به خطر بياندازد، تعریف می

شانه و مدل  ستاندارد برای مدل9(BPMN) یتجار ندآیفر یگذارن شانه: یك ا ست که از ن گذاری سازی فرآیندهای تجاری ا

کند. برای ترسيم فرآیندهای پذیرش و ترسيمی در یك نمودار فرآیندی برای مشخص کردن یك فرآیند تجاری استفاده می

ی هاراهنمای ترسيم این مدلگذاری بهره گرفته شده است. عمرانی در این دستورالعمل، از این مدل نشانه هایطرحتصویب 

 ارائه شده است. بفرآیندی در پيوست 

 رویکردهای اساسی 

 عمرانی شهری تهران عبارت است از:ی هاهای اساسی دستورالعمل پذیرش و تصویب طرحرویکرد

 ریزی طرح در دوره پدیدآوریتاکيد بر استفاده از ضوابط و معيارهای فنی و اجرایی در برنامه -9

ها و تطابق با اسناد باالدستی در سنجی، ارزیابی طرحها و انجام مطالعات شناسایی، امکانپذیری طرحتوجيهتاکيد بر  -2

 شهرداری تهران

گيرنده در پذیرش و تصویب طرح عمرانی ساز و تصميمسازی کارکردهای عناصر و عوامل تصميمسازی و آسانشفاف -9

 ت اتخاذ شده.شهری تهران و پاسخگویی آنان در برابر تصميما

 (و پدافند غيرعامل محيط اقتصادی ،اطمينان از رعایت الزامات و نيازهای محيطی )محيط زیست، محيط اجتماعی -1

 تاکيد بر استفاده بهينه از منابع و افزایش نسبت کارایی به هزینه -5

                                                 
9 Business Process Model and Notation 
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-اندرکاران و ذی ها برای دستسازی پذیرش و تصویب طرح، شفاف(IT)بينی استفاده از نظام جامع اطالعات پيش -6

 نفعان، با استفاده از فناوری اطالعات.  

های عمرانی شهری تهران با تاکيد بر مستندسازی و توجه به اصول مدیریت دانش در فرآیند پذیرش و تصویب طرح -7

 ها در این فرآیندببت درس آموخته

 ی عمرانی شهری تهران هاطرحی بندطبقه 

 شوند.میل بر اساس طرح جامع و خاستگاه طرح به دو دسته کلی تقسيم های عمرانی در این دستورالعمطرح

 ایهای عمرانی منطقهطرح 

ست عمرانی هایطرح شهرداریها آنکه اعالم نياز  با حوزه ابر منطقه ای ا سط  شهرداری یا معاونتهای مناطق تو صی  ص های تخ

   باشند.میگانه شهر تهران 22های تخصصی مناطق ها معاونتنآ پدیدآوریو مرجع انجام دهنده مطالعات گيرد تهران صورت می

 ایهای عمرانی فرامنطقهطرح 

و مرجع  گيردهای مناطق صورت مییا شهرداری های تخصصی شهرداری تهرانتوسط معاونت هاآن هایی است که اعالم نيازطرح

ها های تخصصی شهرداری تهران هستند. این طرحهای وابسته به معاونتها و ارگانها، سازمانآن پدیدآوریانجام دهنده مطالعات 

و هدف  است از یك منطقه فراتر معموال حوزه ابر آنهاتر بوده و ای بزرگهای منطقهبه طور معمول از منظر سرمایه مورد نياز، از طرح

 ان است.تهر ای شهرتوسعهاز تعریف این طرح ها پاسخگویی به نياز 

صره  سيت به دليل توانندمی هاطرحبرخی از  :9تب سا شتن پيچيدگی های فرهنگی، اجتماعی و تاریخیح  های فنی و اجراییو یا دا

 لحاظ گردند. ایفرامنطقههای ، جزو طرحعليرغم کوچك بودن طرح

نسبت به طبقه  تخصصی مربوطه نظر معاونت  اخذ پس از   توسعه شهری و امور شورا ،یزیربرنامه معاونتضروری است  :2تبصره 

  یافرامنطقههای تصااميم این مرجع با نظر کميساايون پذیرش و تصااویب طرح ( اقدام نماید. ایفرامنطقهای یا منطقهبندی طرح )

 باشد.قابل تغيير می
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 های عمرانی شهری تهرانمطالعات پدیدآوری طرح 

ها و مطالعات پدیدآوری طرح شااامل پژوهش، 9(9-9-9)سااند  شااهرداری تهرانراهبردی نظام فنی و اجرایی سااند مطابق  

 باشد.سنجی( و طراحی مفهومی میمطالعات توجيهی )امکان

های ها و مطالعات اوليه به منظور رد یا قبول عناوین طرحمنظور از مطالعات توجيهی )امکانساانجی(، شااناسااایی و بررساای 

 2(9-9-9)سند  راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهرانسند  شده درای مطرحهپيشنهادی است و باید شامل حداقل

 باشد.

های کلی طرح که هدف، موقعيت و عنوان آنها، براسااااس ها، مطالعات و دادهمنظور از طراحی مفهومی، مجموعه بررسااای 

ده شهای مطرحشود و باید شامل حداقلکه به منظور ارزیابی نهایی طرح انجام می باشدمیمطالعات توجيهی پذیرفته شده 

 باشد. 9(9-9-9)سند  راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهرانسند  در

صول و معيارهای مطالعات پدیدآوری طرح  -9-9)سند  راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهرانسند  ها باید منطبق برا

 باشد. 1(9

باید در دسااتورالعملی دیگر که به  و روش انجام آن جيهی و طراحی مفهومی(شاارح خدمات مطالعات پدیدآوری )مطالعات تو 

 رسد، به طور کامل و جامع شرح داده شود. تایيد و تصویب شورای فنی می

شماره   شهر تهران ابالغی  سالمی  شورای ا صوبه  شهرداری "با عنوان   21/6/86مورخ  91951/121/961با توجه به م الزام 

بندی برای کليه لعات توجيه فنی، اقتصاااادی، زیسااات محيطی، فرهنگی و اجتماعی و ارائه برنامه زمانتهران به انجام مطا

شهرداری تهرانها و پروژهطرح صویب  "های  ست ت موارد مذکور باید در مطالعات پدیدآوری لحاظ گردد و در هنگام درخوا

ضااميمه مطالعات پدیدآوری  و پدافند غيرعاملمحيطی، فرهنگی، اجتماعی فنی، اقتصااادی، زیسااتهای مطالعات، پيوساات

 گردد.
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 مراحل دوره عمر طرح -5بند الف ذیل ماده  9بخش  در شدهمطرحهای حداقل 2
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 عمرانی یهاطرحی پذیرش و تصویب هادستورالعملو  هاهیرو -2 بخش

ش و های پذیردر این راستا ابتدا ساختار کميسيونتکميل سطح ميانی هرم کلی پرداخته است.  با هدف، دستورالعملبخش دوم از 

 های پذیرش و تصویبها و دستورالعملها، تمامی رویههای عمرانی مشخص گردیده و پس از تعيين وظایف و مسئوليتتصویب طرح

 گردد.ن میهای عمرانی شهری بياطرح
 

 ب یو تصو پذیرش یهاونیسیساختار کم 

 تهران یشهردار ایمنطقه یعمران یهاطرح بیتصو پذیرش و ونیسیکم 

 گردد:یمدر حوزه هریك از مناطق شهرداری تهران با ترکيب اعضای ذیل تشکيل  این کميسيون
 یيس کميسيون(ر) شهردار منطقه -9

 یزی، توسعه شهری و امور شورا ربرنامه تاالختيار معاوننماینده تام -2

 منطقه معاون فنی و عمرانی  -9

 یزی و توسعه شهری منطقه )دبير کميسيون(ربرنامهمعاون  -1

 ادارات کلتخصصی اولویت معرفی نماینده با  هایشود در معاونتنماینده معاونت تخصصی مربوطه )توصيه می -5

 مربوطه باشد( هماهنگی

 مهندسی شهر تهراننماینده سازمان مشاور فنی و  -6

 و ترافيك منطقه )بدون حق رای( ونقلحملمعاون  -7

 معاون شهرسازی و معماری منطقه )بدون حق رای( -8

 معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه )بدون حق رای( -1

 معاون خدمات شهری منطقه )بدون حق رای( -91

 دبير ستاد بحران منطقه )بدون حق رای( -99

 تهران یشهردار ایفرامنطقه یمرانع یهاطرح بیتصوپذیرش و  ونیسیکم 

 گردد:یماین کميسيون در شهرداری تهران با ترکيب اعضای ذیل تشکيل 
 )ریيس کميسيون(ها مدیرکل هماهنگی امور عمرانی مناطق و سازمان ایشان و در غياب معاون فنی و عمرانی -9

 )دبير کميسيون(یزی، توسعه شهری و امور شورا ربرنامهمعاونت  بودجهبرنامه و مدیرکل  -2

 نماینده معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  -9

 زیستيطمحنماینده معاونت خدمات شهری و  -1

 و ترافيك ونقلحملنماینده معاونت  -5

 نماینده معاونت شهرسازی و معماری -6

 نماینده معاونت مالی و اقتصاد شهری -7

 امور مناطق هماهنگیمعاونت نماینده  -8

 نماینده سازمان پيشگيری و مدیریت بحران شهر تهران -1

آن معاونت باشد که باتوجه به لزوم انجام کار کارشناسی و پذیرش مسئوليت  کل نماینده هر معاونت باید یکی از مدیران :9بصره ت

 پدیدآوری صاحب نظر و دارای صالحيت باشد و طی حکمی توسط معاونت مربوطه بایست در حوزه مطالعاتتصویب هر طرح می

 معرفی گردد. برای یك دوره سه ساله
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برابر سااقف نصاااب معامالت متوسااط شااهرداری تهران با عنوان  911ریالی بيش از برآورد ای با مبلغ های فرامنطقهطرح :1تبصااره 

)مطالعه،  های تملك، اخذ مجوزهای الزم، اجرابایست کليه هزینهبدیهی است برآورد هزینه طرح می پروژه بررسی خواهند شد.کالن

 های احتمالی اجرا را شامل شود.ساخت و نظارت پروژه و جابجایی تاسيسات شهری( و سایر هزینه

يد د و پس از تاینبرس شهردار تهران به تایيد بایستیم ایهای فرامنطقهکميسيون طرح درب صویپس از تها کالن پروژه :5تبصره 

 باشند.قابل اقدام می ایشان

صره  سيون: 6تب سات کمي صویب طرحجل ضای دارای بيش از ای با و منطقه ایفرامنطقههای های پذیرش و ت سوم اع  ،رایحق دو 

سميت می سيون .یابدر صميمات کمي سه ایفرامنطقه ت ضر در جل ضای حا سيون با اکثریت آرای اع صميمات کمي با  ایمنطقه و ت

ای، حضور های منطقهکميسيون پذیرش و تصویب طرح )جهت رسميت پيدا کردن جلسات شود.، مصوب میموافق رای پنجحداقل 

  است(دو نفر از اعضای خارج از منطقه الزامی

ای توسط و منطقه ایفرامنطقههای و تصویب طرح پذیرشهای گيری کميسيوننامه داخلی، سازوکارهای تصميمآیين :7تبصره 

و تصميم نهایی در خصوص  نظر تهيه و تصویب خواهد شد. الزم به ذکر است ایفرامنطقههای کميسيون پذیرش و تصویب طرح

 .باشدها بر عهده شهردار تهران میپذیرش و تصویب کالن پروژه

ای هبا در نظر گرفتن تعداد طرحای و منطقه ایفرامنطقههای عمرانی پذیرش و تصویب طرح هایشود کميسيونپيشنهاد می: 8تبصره 

 9ها، پس از دریافت حداقل شود جلسات این کميسيونهمچنين توصيه می .دهندتشکيل جلسه  دو بار در ماه پيشنهادی ترجيحاً

 طرح برگزار گردد.
 

 هاب طرحیو تصو پذیرشدر حوزه  هاتیف و مسئولیوظا 

شده در ( است. اصطالحات استفاده 9صورت جدول )به 9هاوظایف و مسئوليت ، ماتریس8اساس عوامل معرفی شده در ماده بر 

 گردد:تيب زیر تعریف میبه تراین ماتریس 

 فرد یا دستگاهی که مسئوليت انجام فعاليت یا کاری به صورت مستقيم به او محول شده است. :2مسئول -

 فرد یا دستگاهی که تایيد کننده و تصویب کننده طرح است.  :9مرجع تصویب -

 دهد. ای ارائه میفرد یا دستگاهی که نياز به بازخورد و نظر وی در طرح وجود دارد و نظر مشاوره :1مشاور -

 .فرد یا دستگاهی که باید از تصميم یا اقدام، مطلع باشد :5مطلع -

                                                 
9 RACI charts  
2 Responsible 
9 Accountable 
1 Consulted 
5 Informed 
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 عمرانی شهری تهران هایهای عوامل طرحیتمسئولماتریس وظایف و : 6جدول 

 وظایف شهرداری منطقه 

 ای ای و فرامنطقههای عمرانی منطقهاعالم نياز طرح -9

 ای های عمرانی منطقهانجام مطالعات توجيه طرح -2

 ایهای عمرانی منطقهانجام مطالعات طراحی مفهومی طرح -9

 ایعمرانی منطقه یهاطرح کميسيون پذیرش و تصویب مدنظراعمال اصالحات  -1

 پيگيری در خصوص روند پذیرش و تصویب مطالعات پدیدآوری -5

 ، توسعه شهری و امور شورا یزیربرنامهمطالعات در بانك اطالعاتی توسط معاونت  فرآیند پيگيری در خصوص ببت -6

 های تخصصی شهرداری تهرانمعاونت فیوظا 

 ایای و منطقههای عمرانی فرامنطقهطرحاعالم نياز  -9

  ایفرامنطقههای عمرانی انجام مطالعات توجيهی طرح -2

  ایفرامنطقههای عمرانی انجام مطالعات طراحی مفهومی طرح -9

  ایفرامنطقهعمرانی  یهاطرح کميسيون پذیرش و تصویب مدنظراعمال اصالحات  -1

 ای )در صورت نياز(های منطقهطرح در خصوص مطالعات پدیدآوری نظرنقطهارائه  -5

 پيگيری در خصوص روند پذیرش و تصویب مطالعات پدیدآوری -6

 ریزی، توسعه شهری و امور شورا پيگيری در خصوص ببت مطالعات در بانك اطالعاتی توسط معاونت برنامه -7

 های عمرانیو تصویب طرح پذیرشهای وظایف کميسيون 

 شده پذیرش و تصویب یا رد مطالعات توجيهی انجام -9

 شده پذیرش و تصویب یا رد مطالعات طراحی مفهومی انجام -2

 مطالعات توجيهی و طراحی مفهومی جهت اصالح ليتکمقابلاعالم نواقص و موارد  -9

 ریزی، توسعه شهری و امور شوراشده به معاونت برنامهارجاع مطالعات مصوب -1

 دهنده مطالعات پدیدآوری )معاونت تخصصی یا شهرداری منطقه(اقص توسط انجامگواهی رفع نو ديتائ -5

 توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ،ریزیمعاونت برنامهوظایف  

 ساله شهرداری تهرانهای پنجبررسی مطابقت طرح با برنامه -9

 هاماتریس وظایف و مسئولیت
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 مسئول مطلع مسئول ایهای منطقهطرح
مرجع 

 تصویب
 مطلع /مشاور

 - مسئول مطلع ایفرامنطقه/  ایفرامنطقه های طرح
مرجع 

 تصویب
 مطلع /مشاور
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 بودجه و مانند آن جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تهران در قالب لوایحنهایی شده پيشنهاد طرح عمرانی  -2

 ای بودن طرح پيشنهادی و تعيين مرجع انجام مطالعات پدیدآورییا منطقه ایفرامنطقهتشخيص  -9

 های پذیرش و تصویبایجاد سازوکار الزم جهت هماهنگی و راهبری کميسيون -1

 های عمرانی شهری تهرانمستندسازی و تشکيل بانك اطالعاتی از مطالعات پدیدآوری طرح -5

و  انجام گرددشهر تهران  فنی و مهندسی سازمان مشاورباید از طریق  پدیدآوریمطالعات ، ایهای فرامنطقهطرحدر  :1تبصره 

 ای باید به تایيد این سازمان برسد.های عمرانی منطقهطرح پدیدآوریمطالعات همچنين 

 در حالت عادی یعمران هایطرحب یو تصو پذیرش یهاو دستورالعمل هاهیرو 

  ایفرامنطقه های عمرانیرویه و دستورالعمل طرح 

 آن پدیدآوریکه متولی انجام مطالعات  تهران یشهردار ایفرامنطقهی عمران یهاطرح و تصویب پذیرش ندیفرآ -91-9-9

 ارائه شده است. جدر پيوست  2شکل  با مطابق است، مربوطه معاونت تخصصی

با اعالم نياز معاونت تخصصی مربوطه یا  تهران یشهردار ایفرامنطقهی عمران یهاطرح و تصویب پذیرش ندیفرآ -91-9-2

 گردد. شهرداری منطقه شروع می

سط معاونت اعالم نياز معاونت -91-9-9 شهرداری مناطق تو صی و  ص شورا از یزیربرنامههای تخ شهری و امور  سعه  ، تو

، معاونت تخصصی ديتائگيرد و در صورت قرار می یموردبررسساله توسعه شهر تهران،  5منظر مطابقت با برنامه 

 است.  پدیدآوریمجاز به شروع مطالعات 

صره  صورتی که اعالم نياز با برنامه  :91تب شد، ولی معاونت برنامه 5در  شته با شهر تهران مطابقت ندا سعه  سعه ساله تو ریزی، تو

، آن طرح پس از اخذ نظر معاونت فنی و عمرانی  و رت گرفتهشااهری و امور شااورا بر اساااس گزارش واصااله همراه با اعالم نياز صااو

 خواهد بود. پدیدآوریهای شهرداری تشخيص دهد، معاونت تخصصی مجاز به شروع مطالعات عمرانی را جزء ضرورت

توسعه شهری و  ،یزیربرنامهساله توسعه شهر تهران مطابقت نداشته باشد، معاونت  5در صورتی که اعالم نياز با برنامه  :99تبصره 

 های عمرانی مستند نماید. طرح پدیدآوریامور شورا باید اعالم نياز و موارد عدم تطابق را در بانك اطالعاتی مطالعات 

ویب و تص پذیرشکميسيون  ديتائمعاونت تخصصی مربوطه باید مطالعات پدیدآوری طرح عمرانی را انجام دهد و  -91-9-1

 را اخذ نماید.  ایفرامنطقههای عمرانی طرح

های تخصااصاای یا شااهرداری مناطق مبنی بر تغيير مرجع انجام و اعتراض توسااط معاونت نظراختالفدر صااورت بروز  :29تبصااره 

   نماید.مشخص می مربوطه رامرجع انجام مطالعات  ایفرامنطقههای عمرانی و تصویب طرح پذیرشمطالعات توجيهی، کميسيون 

و در هر مرحله )توجيهی و مفهومی( به تصویب  شدههيته دستورالعملاین  7 ادهباید بر اساس مفاد م پدیدآوریمطالعات  :99تبصره 

   برسد. ایفرامنطقههای عمرانی و تصویب طرح پذیرشکميسيون 

صوپذیرش و  ونيسيکم»دبير  -91-9-5 ست « تهران یشهردار ایفرامنطقه یعمران یهاطرح بیت الزم  سازوکارموظف ا

ها و ها، شرکتها، سازمانمعاونت های با اهداف مشترك و شناسایی مطالعات موازی در حوزهبرای پاالیش طرح

 مناطق شهرداری تهران را جهت جلوگيری از تصویب مطالعات موازی اتخاذ نماید.

بر روی نتایج مطالعات پدیدآوری  ایفرامنطقه های عمرانیکميسااايون پذیرش و تصاااویب طرح اظهارنظر زمانمدت :19تبصاااره 

 از تاریخ ارجاع این مطالعات از سوی معاونت تخصصی یا شهرداری مناطق است.  دو ماههای عمرانی ارسالی حداکثر طرح
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موظفند ضاامن اخذ تمامی اطالعات مربوب به طرح )در هر مرحله( و  هریك از اعضااای کميساايون پذیرش و تصااویب :59تبصااره 

 د.ننمایارائه ها را در جلسات کميسيون نتایج بررسیی در حوزه مربوب به خود، بررسی کارشناس

چنانچه درخواست تصویب طرحی به کميسيون پذیرش و تصویب ارسال گردد و آن طرح به تصویب کميسيون نرسد و : 69تبصره 

ع انجام مطالعات، آن کميساايون قابليت بازنگری نيز نداشااته باشااد، در صااورت تشااخيص کميساايون مبنی بر بروز تخلف در مرج

سازمان تخلف تواند می شاور مربوطه را به  شور وبودجهبرنامهم صی مربوطه را  گزارش نموده و تخلف ک ص ته به کمينيز معاونت تخ

 .نمایدتهران ارجاع شهرداری تخلفات اداری 

 جلسه تصویبصورتبه همراه  ایفرامنطقهو تصویب طرح عمرانی  پذیرشتوسط کميسيون  شدهبیتصوطرح  -91-9-6

 . گرددریزی، توسعه شهری و امور شورا ارجاع میجهت تعيين تکليف کد پروژه به معاونت برنامهکميسيون 

 ایهای عمرانی منطقهرویه و دستورالعمل طرح 

صویب پذیرش ندیفرآ -91-2-9 آن،  پدیدآوریکه متولی انجام مطالعات  تهران یشهردار ایی منطقهعمران هایطرح و ت

 ارائه شده است. جدر پيوست  9شکل  با مطابق شهرداری منطقه است،

صویب پذیرش ندیفرآ -91-2-2 شهرداری منطقه یا معاونت  تهران یشهردار ایمنطقهی عمران هایطرح و ت با اعالم نياز 

 گردد. تخصصی شروع می

توسعه شهری و امور شورا مطابق بند ریزی، ای در معاونت برنامههای عمرانی منطقهروند بررسی اعالم نياز طرح -91-2-9

   اقدام گردد. 91ضرورت باید مطابق با تبصره  ديتائپذیرد و در صورت عدم صورت می 91-9-9

صره  صورتی که اعالم نياز با برنامه  :79تب شد، ولی معاونت برنامه 5در  شته با شهر تهران مطابقت ندا سعه  سعه ساله تو ریزی، تو

، آن طرح و پس از اخذ نظر معاونت فنی و عمرانی شااهری و امور شااورا بر اساااس گزارش واصااله همراه با اعالم نياز صااورت گرفته

 خواهد بود. پدیدآوریص دهد، شهرداری منطقه مجاز به شروع مطالعات های شهرداری تشخيعمرانی را جزء ضرورت

پس از اخذ تایيد سازمان مشاور  ای را انجام دهد وشهرداری منطقه باید مطالعات پدیدآوری طرح عمرانی منطقه -91-2-1

 ای را اخذ نماید. های عمرانی منطقهو تصویب طرح پذیرشمصوبه کميسيون  فنی و مهندسی شهر تهران،

انجام مطالعات  ، ضمنتوسعه شهری و امور شورا ،یزیربرنامهای بودن طرح توسط معاونت چنانچه پس از تعيين منطقه :89صره تب

سط منطقه شخص گردد طرح موردنظر ، توجيهی تو سيون پذیرش و  ستبایمی، مطالعات مذکور ای بودهفرامنطقهم صویب کمي به ت

 نيز برسد. ایفرامنطقههای تصویب طرح

و در هر مرحله )توجيهی و مفهومی( به تصویب  شدههيته دستورالعملاین  7 ادهباید بر اساس مفاد م پدیدآوریمطالعات  :19تبصره 

   ای برسد.های عمرانی منطقهو تصویب طرح پذیرشکميسيون 
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فنی و ساااازمان مشااااور تکميل و پس از اخذ تایيد را  پدیدآوریمناطق شاااهرداری تهران باید انجام مطالعات  -91-2-5

 .  ای ارائه نمایندهای منطقهتصویب طرح پذیرش و کميسيون مستندات الزم را به شهر تهرانمهندسی 

 جلسه تصویببه همراه صورتای عمرانی منطقه هایو تصویب طرح پذیرشتوسط کميسيون  شدهبیتصوطرح  -91-2-6

  .گرددزی، توسعه شهری و امور شورا ارجاع میریجهت تعيين تکليف کد پروژه به معاونت برنامهکميسيون، 

ساس و منطقه ایفرامنطقههای عمرانی )طراحی مفهومی طرح های پيشنهادی فرآیند مطالعات توجيهی وعنوان فرم  ای( بر ا

 دستورالعمل ارائه شده است. 9( بخش 9( و )2جدول ) در دستورالعملاین  2-91و  9-91های بنددر  شدهارائههای رویه

 در شرایط اضطراری یعمران هایطرحب یو تصو پذیرشو دستورالعمل  هیرو 

هایی به منظور جبران خسارت و ساخت مجدد سازههایی است که های عمرانی در شرایط اضطراری آن دسته از طرحطرح 

سانعيطب که در پی رخداد حوادث قهریه شد، تخریب گردیده و امی ینيبشيپرقابليغو  اجتنابرقابليغکه  سازی یا ان ین با

ستفاده سالمت عمومی ا ضطراری و و بایدگردند می صویبکنندگان از طرح را به خطر بياندازد تامر  صورت ا ا سریع اجر به 

 د.نشو

 یهاحلراهدبه، گزارش اضطرار و ارائه پس از وقوع حادبه در یك منطقه، وظيفه تهيه گزارش توجيه اضطرار شامل گزارش حا 

شااهرداری منطقه حسااب مورد موظف به  ،باشااد. جهت تهيه گزارش توجيه اضااطرارموقت، به عهده شااهرداری منطقه می

 باشد. رون شهرداری تهران میينفعان و نهادهای مرتبط در درون و بهماهنگی و مشورت با دیگر ذی

های اضطراری را بر مسئوليت بررسی گزارش توجيه اضطرار و تهيه فرم طرح توسعه شهری و امور شورا ،یزیربرنامهمعاونت  

 عهده دارد. 

شورا ،یزیربرنامهمعاون شهردار تهران،   شهر تهران،، توسعه شهری و امور  سازمان پيشگيری و رئ معاون فنی و عمرانی  يس 

و تصااویب  پذیرشاساات، اعضااای کميساايون ادبه در آن اتفاق افتادهای که حمدیریت بحران شااهر تهران و شااهردار منطقه

 دهند.های عمرانی اضطراری را تشکيل میطرح

های های عمرانی اضااطراری، جایگزین گزارشگزارش توجيه اضااطرار پس از تصااویب کميساايون پذیرش و تصااویب طرح 

 گردد.مطالعات پدیدآوری )مطالعات توجيهی و طراحی مفهومی( می

ضطراری به چنانچ  سيون  9حداقل  ديتائه طرح ا ضای کمي صویب طرح پذیرشنفر از اع سد، آن و ت ضطراری بر های عمرانی ا

 نماید.دریافت می کد پروژهطرح بالفاصله 

ه و دریافت گزارش توجي های اضطراری بالفاصله پس از وقوع حادبهو تصویب طرح پذیرشزمان تشکيل جلسات کميسيون  

 خواهد بود. اضطرار

صره  صورتی که  :21تب ضطرار  گزارشدر  سيون  ديتائبه توجيه ا صویب طرحپذیرش و کمي سد، معاونت  عمرانی هایت ضطراری نر ا

 پدیدآوریباید گزارش عدم تطابق موضااوع مذکور را تهيه و در بانك اطالعاتی مطالعات توسااعه شااهری و امور شااورا  ،یزیربرنامه

 این دستورالعمل پيگيری خواهد شد. 91صورت بر اساس فرآیند ماده  در این های عمرانی مستند نماید.طرح



 یعمران هایطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 تهران یشهر

 9-9-991-9شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 91صفحه: 

 

 

 

 ارائه شده است. جدر پيوست  1شکل  با مطابق تهران یشهردار اضطراری هایطرح و تصویب پذیرش ندیفرآ 

  خارج از چارچوبی عمران هایطرحب یو تصو پذیرشو دستورالعمل  هیرو 

سته از طرحهای عمرانی خارج از چارچوب منظور از طرح  ست آن د شهرداری تهران پيشهایی ا ستی  سناد باالد بينی در ا

های عمرانی خارج ها )اعضای کميسيون پذیرش و تصویب طرحاین طرحنشده است ولی با توجه به شناخت کامل ذینفعان 

و پس از اجماع کامل  آبار و تبعات طرح، درخواست شده است در قبالو با مسئوليت ایشان از چارچوب که حق امضا دارند( 

سناد و پس از آن برنامه شدهمطرحذینفعان،  شناخت نيازها می ازيموردنریزی برای ا سریعطرح با توجه به  يری تر پيگتواند 

 شود.

 شهرداری مناطق صورت گيرد. ایو های تخصصی تواند توسط معاونتمیخارج از چارچوب های اعالم نياز طرح 

شورا ،یزیربرنامهمعاونت   شهری و امور  سعه  سی نياز و تهيه فرم طرح تو سئوليت برر های خارج از چارچوب را بر عهده م

 دارد.

رئيس یکی از  شااهر تهران، یتوسااعه شااهری و امور شااورا ،یزیربرنامهشااهردار تهران، رئيس شااورای شااهر تهران، معاون  

اعالم نياز کننده یا معاون تخصصی اعالم  شهردار منطقههای شورای شهر تهران )به انتخاب رئيس شورای شهر( و کميسيون

 دهند.های خارج از چارچوب را تشکيل میو تصویب طرح پذیرشنياز کننده، اعضای کميسيون 

های خارج از چارچوب، طرحی را به عنوان طرح خارج از و تصااویب طرح پذیرشتمامی اعضااای کميساايون  که یصااورتدر  

کد  جپيوساات  2شااکل و تصااویب موجود در  پذیرشتواند بدون طی کردن فرآیند طرح میچارچوب تصااویب نمایند، آن 

 پروژه دریافت نماید.

های عمرانی آن از کل بودجه طرح %5، حداکثر هرسالسقف مجاز تعریف طرح عمرانی خارج از چارچوب در بودجه عمرانی  

 باشد.سال می

صره  صورتی که نياز  :92تب شهرداری مناطق یا معاونت شدهاعالمدر  سط  سيونتو صی به تأیيد کمي ص صویب پذیرش و های تخ  ت

سد، معاونت خارج از چارچوب های طرح شورا  ،یزیربرنامهنر شهری و امور  سعه  ضوع مذکور را تهيه و تو باید گزارش عدم تطابق مو

 های عمرانی مستند نماید.طرح پدیدآوریدر بانك اطالعاتی مطالعات 
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 ارائه شده است. جدر پيوست  5شکل  با مطابق تهران یشهردارخارج از چارچوب  هایطرح و تصویب ذیرشپ ندیفرآ 

 های عمرانیو تصویب طرحپذیرش مدیریت دانش در حوزه  

ستندات   ستورالعمل، ببت کليه اطالعات، مدارك و م صویب طرح پذیرشمنظور از مدیریت دانش در این د های عمرانی و ت

 ها است.اطالعاتی طرحبانك در 

شورا ،یزیربرنامهمعاونت   شهری و امور  سعه  سبت به آماده تو ستر این بانك اطالعات اقدام باید مطابق این ماده ن سازی ب

منابع اصلی این بانك  های عمرانی فراهم نماید.های الزم را در زمينه ورود و تأیيد اطالعات به عوامل طرحنموده و دسترسی

 اطالعاتی نيز  باید در اختيار سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قرار گيرد.

 بایست در دسترس عموم قرار گيرد.های بانك اطالعاتی یادشده میداده 

نحوه ورود ، نساابت به تهيه و ابالغ دسااتورالعملی مبنی بر توسااعه شااهری و امور شااورا ،یزیربرنامهضااروری اساات معاونت  

 اطالعات به این بانك اطالعاتی اقدام نماید.
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 های عمرانیهای حوزه پذیرش و تصویب طرحلیستها و چکفرم -3 بخش

دستورالعمل ی عمران هایطرح یمفهوم یو طراح یهيمطالعات توج ندیفرآ پيشنهادی یهاليستو چك هافرم عنوان بخش، نیدر ا

مند نمودن نظامقرار دادن قوانين، مقررات و الزامات مرتبط به منظور  مدنظری تهران، با رعمرانی شه هایطرحپذیرش و تصویب 

ویب های پذیرش و تص. الزم به ذکر است پس از تشکيل کميسيوناستارائه شده  های عمرانی موجود پایتختطرح فرآیند پدیدآوری

های پيشنهادی ليستها و چكتهيه و تدوین محتوایی و ظاهری این فرم ها موظف بههای عمرانی شهری، اعضای این کميسيونطرح

 باشند.می

 های عمرانیهای پیشنهادی فرآیند مطالعات توجیهی طرحعنوان فرم: 2جدول 

 زمان تکمیل کنندهلیتکم شرح فرم نام فرم ردیف

 اعالم نياز 9فرم  9
شهرداری  –معاونت تخصصی 

 منطقه

در زمان اعالم نياز تکميل و همراه مدارك 

 .گرددیمارسال 

 2فرم  2
تعهدنامه اعالم نياز 

 کننده

شهرداری  –معاونت تخصصی 

 منطقه

در زمان اعالم نياز تکميل و همراه مدارك 

 .گرددیمارسال 

 9فرم  9
کنترل اسناد اعالم نياز 

 کننده

، توسعه شهری یزیربرنامهمعاونت 

 و امور شورا

در زمان بررسی تطابق اعالم نياز با برنامه 

 ساله توسعه شهر تهران 5

 کنترل تطابق با برنامه 1فرم  1
، توسعه شهری یزیربرنامهمعاونت 

 و امور شورا

در زمان بررسی تطابق اعالم نياز با برنامه 

 ساله توسعه شهر تهران 5

5 
الی  9-5فرم 

5-8 

بررسی کميسيون 

 پذیرش و تصویب 

و تصویب  پذیرشکميسيون 

 )در صورت نياز( ایفرامنطقه

مطالعات توسط  ديتائپس از درخواست 

 معاونت تخصصی

 تصویب طرح توجيهی 6فرم  6

و تصویب  پذیرشکميسيون 

و  ایفرامنطقههای عمرانی )طرح

 ای(منطقه

 هنگام دادن نظر نهایی در خصوص طرح

 9-6فرم  7
فرم نواقص مطالعات 

 توجيهی

و تصویب  پذیرشکميسيون 

و  ایفرامنطقههای عمرانی )طرح

 ای(منطقه

هنگام شناسایی نواقصی که در صورت 

شود و رفع، مطالعات توجيهی تکميل می

 قابليت تصویب دارد.

 های عمرانیمفهومی طرح های پیشنهادی فرآیند مطالعات طراحیعنوان فرم: 9جدول 

 زمان تکمیل کنندهلیتکم شرح فرم نام فرم ردیف

 تصویب طراحی مفهومی 99فرم  9

و تصویب  پذیرشکميسيون 

و  ایفرامنطقههای عمرانی )طرح

 ای(منطقه

 هنگام دادن نظر نهایی در خصوص طرح

 92فرم  2
فرم نواقص مطالعات 

 طراحی مفهومی

و تصویب  پذیرشکميسيون 

و  ایفرامنطقههای عمرانی )طرح

 ای(منطقه

هنگام شناسایی نواقصی که در صورت 

رفع، مطالعات طراحی مفهومی تکميل 

 شود و قابليت تصویب دارد.می
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 : أ پیوست

 مرجع یهانامهو بخش اتینشر ها،نامهنیآئ
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 مرجع یهانامهو بخش اتینشر ها،نامهنیآئ - أ پیوست

باشد. االجرا میهای عمرانی شهری تهران الزمهای احصاء شده در اسناد باالدستی، در پدیدآوری طرحضوابط، مقررات و محدودیت

 باشد:ها به شرح ذیل میفهرست اسناد باالدستی مرتبط با این طرح

 جامع شهر تهرانطرح  -9

 طرح تفصيلی شهر تهران -2

 ونقل و ترافيك شهر تهرانطرح جامع حمل -9

 های سطحی شهر تهرانطرح جامع مدیریت آب -1

 طرح جامع تونل مشترك تأسيسات شهری -5

 های شهر تهرانطرح جامع احيای رودخانه -6

 طرح جامع توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران -7

 5مصوبات کميسيون ماده  -8

 وضوعیطرح موضعی و م -1

 ساله شهرداری تهران 5های برنامه -91

 طرح جامع حریم شهر تهران -99

 طرح جامع آب خام شهر تهران -92

صره  شهر تهران هایطرحسایر  :22تب سالمی  شورای ا صویب  ستی که به ت سيده یا در آینده باالد ضافه  ر ست فوق ا سد، به فهر بر

ستورالعمل .شودمی ستفادههای اولویت د ستورالعملدر درجه اول های عمرانی در مطالعات پدیدآوری طرح شدها و  ینظام فن هاید

 .باشدمی( کشور وبودجهبرنامهسازمان کشور ) ییو اجرا ینظام فن هایدستورالعملتهران و سپس  یشهردار ییاجرا
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 :بپیوست 

 (BPMN) یندیفرآ یهامدل میترس یراهنما
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 (BPMN) یندیفرآ یهامدل میترس یراهنما - ب پیوست

 

 کاربرد شکل عنوان

 بدون نوع
 

 زیرفرآیندها شده باشد. هموارهنیندی که نحوه شروع آن تعریف آنمایش آغاز فر

 .شوندبا این نوع رویداد آغاز می

 رویداد ميانی

 

 دهد.خاصی را نشان میرویداد 

 ساده
 

ده يپایان رس یند در آنجا بدون هيچ نوع خاصی بهآنمایش رویدادی که جریان فر

 .یابندمی یندها با این نوع رویداد پایانآاست. همواره زیر فر

 بدون نوع

 

 .نشده استنمایش یك وظيفه یا فعاليت عمومی یا تعریف

 تصميم
 

قط یکی و ف شود. )فقطگيری منتهی میکه به تصميمنمایش وظيفه یا فعاليتی 

 .(از مسيرهای خروجی از آن فعال خواهد شد

 انحصاری
 

آمده از تدسبه نمایش تفکيك یا ترکيب مسير انحصاری در فرآیند بسته به داده

 شدهحاصلواسطه داده مسيرها به فعاليت قبل کاربرد دارد. )فقط و فقط یکی از

 .(شد از فعاليت قبل فعال خواهد

 موازی
 

همه مسيرها . )نمایش تفکيك یا ترکيب مسير موازی در فرآیند کاربرد دارد

 .(فعال خواهد شد آمده از فعاليت قبلدستواسطه اطالعات بهبه

 استخر

 

از انجام مراحلی  کنندگان در فرآیند که با یك رویداد آغاز و پسنمایش شرکت

 .پذیردمی یك رویداد پایان با ... ها وها، دروازهليتاز فعا

  هاتوالی فعاليت
استخر  ها و رویدادهای فرآیند در یكها، دروازهنمایش توالی ميان فعاليتبرای 

 .کاربرد دارد

 .نمایش جریان ارتباطی ميان دو استخر کاربرد داردبرای   هاگردش داده
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 ج:پیوست 

 یعمران یهاطرح بیو تصو رشیگردش کار پذ ینمودارها

 



 یعمران یهاطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ
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 22صفحه: 

 

 

 

 

 یعمران یهاطرح بیو تصو رشیگردش کار پذ ینمودارها - ج پیوست

  
 ایفرامنطقههای عمرانی گردش کار پذیرش و تصویب طرح: 2شکل 

 



 یعمران یهاطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 تهران یشهر

 9-9-991-9 شماره :سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 29صفحه: 

 

 

 

 

  
 ایهای عمرانی منطقهگردش کار پذیرش و تصویب طرح: 9شکل 

 

 



 یعمران یهاطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 تهران یشهر

 9-9-991-9 شماره :سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 21صفحه: 

 

 

 

 

 

 
 های عمرانی در شرایط اضطراریگردش کار پذیرش و تصویب طرح: 1شکل 

 

 

 

 

 



 یعمران یهاطرح بیو تصو رشیدستورالعمل پذ

 تهران یشهر

 9-9-991-9 شماره :سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 25صفحه: 

 

 

 

 

 

 

 
 های عمرانی خارج از چارچوب: پذیرش و تصویب طرح5شکل 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

رده و العمل کن دستوررشناسان برجسته، مبادرت به تهيه آاجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کادفتر نظام فنی و 

این ابر نيازمند بهبود و ارتقای  دیتردیب، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

ای هرا در تکميل مقررات و دستورالعملاز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 نظام فنی و اجرای یاری رسانند.

 

 کنيم.پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 551پالك  -آباد پارك بهجتروبروی  -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 

 9517691199         :  یکدپست
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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Code No:  
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