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 شهرها تفصيلی و نفوذ حوزه به عمران و توسعه های طرح تهيه قرارداد،

 

 .............. شماره

 تاریخ.................

=خدمات قرارداد
مهندسان مشاور 

دستگاه تهیه کننده طرح
 

 

 .............شهر تفصيلی و نفوذ حوزه عمران، و توسعه طرح مطالعات

 قرارداد متن _ شامل 

 قرارداد موضوع -1 شماره پيوست

 ردگي قرار توجه مورد خدمات ارائه نحوه در باید که ارهامعي و اصول تعاریف، -2 شماره پيوست

 آن منفوذ هحوز و شهر عمران و توسعه های برنامه و طرحها هيهت و مطالعات -3 شماره پيوست

 شهر تفصيلی های طرح تهيه و طالعاتم -4 شماره پيوست

 مرانی شهرع پنجساله برنامه به مربوط یسازشهر جزئيات های نقشه تهيه و مطالعات -5 شماره پيوست

 نفوذ حوزه عمرانی فعاليتهای و شهر پنجساله برنامه و شهر عمران و توسعه و طرح اجرای بر نظارت -6 شماره پيوست

 الزحمه حق جداول -7 شماره پيوست

 قرارداد عمومی طشرای -8 شماره پيوست

 قرارداد خصوصی شرایط -9 شماره پيوست

 

:آدرس
مهندسان مشاور 
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یتعالبسمه

 

 شود یمکارفرما خوانده  بعد من ...............؛ کهمایندگی ن به.........بين ............در  ......این قرارداد در تاریخ 

طرف کیاز
مشاور مهندسان

دستگاه تهيه کننده طرح
و  ها شرکتاداره کل ثبت  ......، شماره حتکه ت دستگاه تهيه کننده طرح و مهندسان مشاور 

ایندگی ................. که طبقاست، به نم................ ...نز آت صنعتی به ثبت رسيده است و مرکمالکي
آگهی

نامه
 ........... موضوع 

از طرف دیگر، به رای استفاده از خدمات  شود یمخوانده  "معرفی گردیده است و بعد دستگاه تهيه کننده طرح "رسماً
 . منعقد گردید.شود یممهندسی طبق مقررات و شرایطی که ذیال  ذکر 

 

موضوعقرارداد: -1

، تهيه نفوذوزه حتوسعه و عمران و  یها برنامهو  ها طرح، استفاده از خدمات مهندسی مطالعات و تهيه قراردادموضوع 
 ............ساله عمرانی شهر  پنجدوره  یها برنامهو  ها طرحاجرای و نظارت بر  جزئيات شهرسازی یها نقشهی، تفصيل های طرح

 .باشد یماین قرارداد است،  ینفکوست شماره یک که جزء اليبه شرح مندرج در پ

خدماتمهندسی -2

جامع  باید از هر حيث، شود یممقررات و شرایط قرارداد انجام  موجب بهخدماتی که توسط دستگاه تهيه کننده طرح  -1
 :و کامل بوده و شامل چهار مرحله به شرح زیر باشد

آن، به شرح  توسعه و عمران شهر و موزه نفوذ یها برنامهو  ها طرحشامل انجام مطالعات و تهيه  -مرحله اول -الف
 .این قرارداد 3پيوست شماره 

 .قرارداداین  4تفصيلی، به شرح پيوست شماره  های طرحانجام مطالعات و تهيه -مرحله دوم-ب

عمرانی شهر به  ساله 5 یها برنامهمربوط به  یشهرسازجزئيات  یها نقشهانجام مطالعات و تهيه  -مرحله سوم  -ج
 .قرارداد ینا 5  شمارهشرح پيوست 

 

عمرانی  یها تيفعالشهر و  عمرانی ساله، 5 نظارت بر اجرای طرح توسعه و عمران شهر و برنامه مرحله چهارم -1
 داد.این قرار 6شرح شماره  به آن، نفوذحوزه 

را  خدماتی ضو بع داده يرغيموردقرارداد را تا حدود معقول و مناسب خدمات تداشت  خواهد یمکارفرما در هر موقع  -2
ا ی رسکار ک ناسبستگاه تهيه کننده طرح نيز به تنماید. در این صورت، مدت قرارداد و حق الزحمه دکسر یا اضافه 

 .اضافه خواهد شد

 بوطخدمات مر پس از انجام خدمات هر یک از مراحل موضوع قرار داد، کار فرما هيچ گونه تعهدی در مورد ارجاع -3
 شت.نخواهد داح طر به مراحل بعدی به دستگاه
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 طبق نسخه 1۰ارشها، طرحها و نقشه های نهایی هر مرحله موضوع قرارداد را در زده طرح، گنندستگاه تهيه ک -4
اندارد تهيه کرده و به کارفرما تحویل می دهد. هزینه تهيه نسخ اسامی مورد احتياج کارفرما، به دستگاه تأبعاد اس

 .طرح پرداخت خواهد شد تهيه کننده

کرده و به  را طبق نظر و پيشنهاد های کارفرما خالصه موظف است گزارشهای مصوبطرح دستگاه تهيه کننده  -5
 .تحویل دهد صورت آماده برای چاپ

مولی است  دیگری ارتباط دارد و دستگاه تهيه کننده طرح های طرحا یمواردی که موضوع قرارداد با طرح در  -6
ت و مدارک فنی اعمذکور و اطال های طرحمهندسان مشاور طرح با  های شرکتضمن همکاری با شرکت با 

از طرف  متعاقباکه  ای برنامهمربوط را طبق  های طرحول مورد لزوم برای مطالعه و تهيه و تنظيم قمربوط و مع
 تحویلا رسيده است، ها کارفرمایو به تصویب کارفرما  شده ميتنظمشاور فوق  دستگاه تهيه کننده طرح و مهندسان

د و فنی و زمانی ایجاد شو ظمختلف به لحا های طرحين بهنگی کاملی در کليه مراحل ا مشاوران فوق بدهد تا هم
نظر  کند فوق بروزيه کننده طرح و مهندسان مشاور بين دستگاه ته اختالفاتی قامر فودر انجام  که یدرصورت
 .طعی خواهد بودقکارفرما 

 

 وبودجه برنامهن سازما ن متعدد بوده و توافق نهایی حال نگردد. نظریاکه موضوع در ارتباط با کارفرمادر مواردی  تبصره:

 .قطعی خواهد بود

 

مدت -3

 :مدت اجرای این قرارداد برای مراحل چهارگانه، به شرح زیر خواهد بود -1

 .ماه پس از انعقاد قرارداد ...مرحله اول: 

 .و ابالغ شروع کار مرحله دوم پس از تصویب مرحله اول ماه . ... :ممرحله دو 

موقع ابالغ آن  این مرحله با توجه به حجم خدمات مورد نظر با توافق طرفين قرارداد در زمان مدت ... :مرحله سوم 
 تعيين خواهد شد.

 .باشد یمتوسعه و عمران شهری  پيش ساله پنجشروع کار این مرحله تا پایان دوره  ابالغاز تاریخ  :مرحله چهارم

که اوى  دیايدربمندرج  یها مدتر از تصور دستگاه تهيه کننده طرح تحدید هر یک از غيدر مواردی که به عللی  -2
موافقت  کتباًالزم تمدید  باو  صحيح تشخيص دهددستگاه تهيه کننده طرح را  الزم باشد، چنانچه کارفرما دالیل

 .ودنمخواهد 
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هاگزارشبرنامهکارو -4

 توسطو تو  قراردادهمان مرحله از  ابالغبرنامه کار هر یک از مراحل باید ظرف مدت سی روز از تاریخ  1ماده
 ه گردد.تهيهيه کننده طرح و با نظر کارفرما ستگاه تد

د. کار در  برنامه بر اساست کار خود را فگزارش پيشر هرماهاست در پایان  دستگاه تهيه کننده طرح موظف 2ماده
 دارد.سليم به کارفرما ت نسخه

فارسی  ، اسناد و مدارک و مکاتبات، خود را به زبانها گزارشدستگاه تهيه کنيد، طرح موظف است کليه  3ماده
 .تهيه نماید

آن  ی هر یک از مراحل، خالصه گزارشی از کارینها یها گزارش مهيضم بهدستگاه تهيه کننده طرح باید  4ماده
 ماید.نم کارفرما سليو ت تهيهمرحله 

 

هاگزارشتصویب 5ماده

دستگاه تهيه کننده  به کتباًکارفرما ظرف ... ماه از تاریخ دریافت گزارش و مدارک نهایی در مرحله، نظر خود را  -1
 طرح اعالم خواهد داشت.

دستگاه تهيه  به وسيله شده انجاماق کارهای بچنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انط -2
دریافت کننده مطرح با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعالم ندارد، دستگاه تهيه کننده طرح محق به 

 .باشد یمتعيين شده است،  این مرحلهکه در قرارداد برای انجام خدمات مربوط به ی ا الزحمه حق

طرح موظف است گزارش و  تهيه کنندهرف مدت مذکور اعالم شود و دستگاه ظ موقع بهنظرات  که یدرصورت
کارفرما نظرات  بر اساس (بيشتر باشد هرکدام)ا ده درصد مدت کلی آن مرحله یذکور را ظرف یک ماه ممدارک 

حمه مندرج در بند زوز از این مدت مشمول تقليل حق الی اصالح و تهيه نماید. تجافاضبدون دریافت حق الزحمه ا
 جلب شده باشد. کارفرماقت قبلی به این تجاوز مدتی، مواف بت، خواهد بود، مگر اینکه نسهدوازد دهاز ما پنج

 و کرده هيته نسخه دو در قبالً . برسد کارفرما تصویب به باید که را مدارکی و ها گزارش ،طرح کننده تهيه دستگاه -3
 تکثير اصالح، در ماده چهار بند در مندرج تعداد با را نامه بیتصو از پس بالفاصله و دهد یم قرار کارفرما اختيار در
 .کرد خواهد ليمتس و

 دستگاه تيمسئول رافع کارفرما وسيله به طرح کنند، تهيه دستگاه طرف از شده هيته یها نقشه و ها گزارش تصویب -4
 و نواقص جوابگوی و مسئول طرح کننده تهيه دستگاه ،درهرحال و نيست آنها صحت مورد در مطرح کننده تهيه

 .دیآ یم پيش وا کار نقص علت به بعداً که است اشتباهاتی

کارکنان 6ماده

 دستگاه برای و هزینه به موقتی یا دائم خدمات و قرارداد این اجرای منظور به که کسانی کليه قرارداد، این ازنظر -1
 .شوند یم شناخته مطرح کننده تهيه دستگاه کارکنان ،دهند یم انجام مطرح کننده تهيه
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 دار تيصالح متخصص کافی تعداد به باید قرارداد، این در مندرج خدمات انجام منظور به طرح، کننده تهيه دستگاه -2
 در ترافيک و تأسيسات ساختمان، و راه جغرافيا تاریخ، ،یشناس جامعه اقتصاد، و معماری شهرسازی، یها رشته در

 .نماید مورداستفاده به بسته آنها، خدمات از و باشد داشته اختيار
 .بود خواهد خود کارکنان اعمال مسئول قرارداد این مدت تمام در مطرح کننده تهيه دستگاه  -3
 کار انجام برای الزم ،تيباصالح در کار صيتشخ به طرح، کننده تهيه دستگاه کارکنان از ای هعد با یک هرگاه -4

 دستگاه از را آنها تقویم شود ایجاد او برای تعهدی اینکه بدون داشت خواهد کارفرما حق. باشد نداشته را مربوط
 .بود خواهد آن اجرای به مارم تيز طرح کننده تهيه دستگاه و خواهد طرح کننده تهيه

 است، ممنوع مطرح کننده تهيه دستگاه توسط وبودجه برنامه سازمان و کارفرما شاغل کارکنان گماردن کار به  -5
 .مربوط دستگاه از قبلی کتبی اجازه کسب با مگر

نمایندگان 7ماده

 معرفی کارفرما به اکتب و کرده تعيين یارياالخت تام نماینده ،قرارداد این اجرای برای است موظف مطرح کننده تهيه دستگاه
 .باشد کارفرما دسترسی در قرارداد مدت تمام در باید نماینده این. نماید

:گرددیمفراهمکارفرماتوسطکهتسهیالتی 8ماده

 :کرد خواهد اتخاذ زیر، موارد در ژهیو به: طرح کننده تهيه دستگاه کار تسهيل برای را الزم تدابير کارفرما ،یطورکل به

 به رسيدگی برای) ممنوعه مناطق در طرح کننده تهيه دستگاه کارکنانمسافرت  پروانه تحصيل در تسهيل -الف

 .یخارج کارکنان کار اقامت پروانه و خروج و ورود دیرواد تحصيلی در تسهيل همچنين و( رحاض قرارداد کارهای

 .ایرانی های سازمان و ادارات با مساعی تشریک و ارتباط ترتيب به - ب

 موردنياز که یسایلو هکلي مورد در گمرک از خروج و ترخيص به مربوط امر تسهيل و تسریع برای مساعدت  - ت

 .باشد قرارداد این اجرای برای مطرح کننده تهيه دستگاه

 پيدا ارتباط مطرح کننده تهيه دستگاه کار به که موجود های طرح مدارک و اطالعات کليه دادن قرار اختيار در - ث

 کارفرما هتوصي به و او درخواست به. کند می

 و درخواست خود موقع به باید نامبرده و بوده طرح کننده تهيه دستگاه عهده به کالً مربوط های هزینه البته،

 .دارد تسليم کارفرما به ،مجوز اخذ برای کافی رصتف تنگرف نظر در با را الزم مدارک

 سکونت و کارکارفرما محل  6 شماره پوست موضوع- قرارداد چهارم مرحله خدمات انجام نظارت مرحله در - ج

 خود هزینه به. نظر مورد شهری در مربوط نياز با متناسب راه طرح کننده تهيه دستگاه کارکنان و مهندسان

 .نماید می تأمين

 یبردارنقشه 9ماده

 وسيله به کارفرما،یب تصو و طرح کننده بوده دستگاه پيشنهاد با مناطق و اراضی برداری نقشه با شهر های نقشه تهيه کليه

 شد. خواهد انجام کارفرما هزینه و ؛دیگر صالح ذی یا دستگاه کشور برداری نقشه سازمان
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 هادستورالعملومشخصات 11ماده

 و کرده استفاده متریک سيستم ار مربوط مدارک و نقشه ها هکلي تنظيم و تهيه در طورکلی به باید طرح و کنند تهيه دستگاه

 .کاربرد به را کارفرما های دستورالعمل و معيارها. استانداردها مشخصات،

 طرحکنندهتهیهدستگاهالزحمهحق 11ماده

 و قرارداد 4 ماده یک بند موضوع قرارداد این موجب به که خدماتی مقابل در را طرح کننده تهيه دستگاه الزحمه حق کارفرما

 :کند می پرداخت و محاسبه زیر شرح به ،دهد می انجام

 .الری ...مقطوع طور به 7 هفت شماره پيوست مفاد اساس بر اول مرحله حمهالز حق -1

 .7 شماره پيوست مفاد اساس بر دوم مرحله الزحمه حق -2

 حجم به توجه با و شهر عمرانی ساله پنج برنامه موضوع های پروژه یافتن قطعيت از پس سوم مرحله الزحمه حق -3

 .شد خواهد تعيين مقطوع صورت به طرح کننده تهيه دستگاه و کارفرما بين توافق با نظر، مورد خدمات

 از پس شهرداری، امکانات و عمرانی های فعاليت حجم شهر، خصوصيت به توجه با چهارم مرحله الزحمه حق -4

برای انجام خدمات مربوط بر اساس محاسبه نفر ماه،  نيروی انسانی مورد نيا و ها تخصص نوع و تعداد تعيين

 .گردد میتعيين  وبودجه برنامهسازمان  های دستورالعملو  ها تعرفهطبق 

 نحوهپرداختحقالزحمه 12ماده

 :گردد یم پرداخت زیر ترتيب به قرارداد مراحل از یک هر الزحمه حق

 اولمرحله -1

 عنوان به (شهر عمران و توسعه و نفوذی حوزه طرح تهيه) اول مرحله الزحمه حق کل دصدر وپنج بيست 1-1

 هتهي دستگاه به قرارداد انعقاد تاریخ از روز 3۰ مدت ظرف ،قبول قابل بانکی نامه ضمانت مقابل در و پرداخته پيش

 کسر مناسب مرحله، این از قسمت هر الزحمه حق پرداخت موقع در مبلغ این بعد. کرد خواهد پرداخت طرح دهننک

 شد. خواهد ادآز نسبت همان با طرح کننده تهيه دستگاه بانکی نامه ضمانت صورت، این در شد خواهد

 3 شماره پيوست چهارم بند مطالعات ارائه ووضع موجود  اماتم از پس اول مرحله الزحمه حق کل از درصد چهل 1-2

 کارفرما تأیيد و یینها الگوی تهيه قرارداد

 قرارداد 3بيست درصد از کل حق الزحمه مرحله اول، پس از اتمام و ارائه مطالعات بند چهارم پيوست شماره  1-3

 تهيه الگوی نهایی( و تایيد کارفرما)

 طرح نهایی تصویب از پس اول مرحله الزحمه حق کل از درصد چهل 1-4

 دوممرحله -2

 نامه ضمانت قبال در پرداختپيش  عنوان به شهر، پر بافت تفصيلی طرح تهيه الزحمه حق از درصد وپنج بيست 2-1

 این و گردد می پرداخت طرح کننده تهيه دستگاه به کار به شروع ابالغ تاریخ از روز 2۰ ظرف. قبول قابل بانکی



 قرارداد متن ۱۲ شماره تیپ قرارداد

 

 تهيه دستگاه نامه ضمانتو  گردد می کسر تناسب به مرحله این از قسمت هر الزحمه حق پرداخت هنگام در مبلغ

 شد. خواهد آزاد نسبت همان به طرح کننده

 به خالی، بافت مطالعات محدوده ابالغ از پس شور مالی بافت تفصيلی طرح تهيه الزحمه حق از درصد ودو بيست 2-2

 دستگاه به کار به شروع ابالغ تاریخ از روز سی ظرف ،قبول قابل بانکی نامه ضمانت قبال در پرداخت پيش عنوان

 مناسب به مرحله این از قسمت هر الزحمه حق پرداخت هنگام در مبلغ این و گردد می پرداخت طرح کننده تهيه

 .گردد می رسک

 قرارداد 4 شماره پيوست اول بند موضوع مطالعات تصویب از پس: تفصيلی طرح الزحمه حق کل درصد چهل 2-3

 این قرارداد 4 شماره وستپي دوم بند مجموع مطالعات تصویب از پس تفصيلی طرح الزحمه حق کل درصد تشص 2-4

 .گردد می پرداخت برسد، تصویب به و قرارگرفته موردمطالعه که سطوحی نسبت به الزحمه حق از قسم

 سوممرحله -3

 بانکی نامه ضمانت سال در پرداخت پيش عنوان به قرارداد سوم مرحله الزحمه حق کل از درصد وپنج بيست 3-1

 مبلغ این و گردد می پرداخت طرح کننده تهيه دستگاه به کار به شروع ابالغ تاریخ از روز 3۰ مدت ظرف ،قبول قابل

 کننده تهيه دستگاه نامه ضمانت و ؛گردد می کسر تناسب به مرحله این از قسمت هر پرداخت حق الزحمه هنگام در

 .شد خواهد آزاد نسبت همان به طرح

 قرارداد پنج شماره پيوست یک بند موضوع خدمات تابيد و انجام از پس الزحمه، حق درصد وپنج بيست 3-2

 قرارداد پنج شماره جهت دوم بند موضوع خدمات تصویب و انجام از پس و الزحمه حق درصد هفتادوپنج 3-3

 چهارممرحله -4

 از پس ماه، همان در مطرح کننده تهيه دستگاه شامل افراد تعداد به توجه با هرماه پایان در قرارداد چهارم مرحله الزحمه حق

 .شد خواهد پرداخته و محاسبه کارفرما، تأیيد

 و ننماید رعایت را قرارداد موضوع مراحل برای مقرر های مدت موجه عذر بدون طرح کننده تهيه دستگاه هرگاه -1تبصره

 نسبت. داد خواهد تقليل را مربوط الزحمه حق کارفرما. انجامد تأخير به طرح کننده تهيه دستگاه کارهای از قسمتی یا تمام

 نای مبلغ ،درهرحال ولی. بود خواهد کار آن انجام برای شده تعيين مدت به تأخيرنسبت مدت  با مساوی الزحمه حق تقليل

 .کرد نخواهد تجاوز مربوط مرحله برای شده تعيين الزحمه حق درصد بيست از تقليل

 تأخير مورد در. گردد هدیتا مقرر تاریخ از پس روز سه ظرف باید طرح کننده تهيه دستگاه به پرداخت قابل وجوه-2تبصره

 مدت در تپرداخ قابل مبلغ برای سال در درصد شش معادل مبلغی دریافت به موی طرح کننده تهيه دستگاه و پرداخت در

 .بود خواهد خسارت جبران برای و رتأخي

 .کشوردرمتداولعوارضوگمرکیحقوقوهااتیمال 13ماده



 قرارداد متن ۱۲ شماره تیپ قرارداد

 

 حقوقسایرواجتماعیهایبیمهودرآمدبرمالیات،عوارضگمرکی،حقوقمالیات،هرگونهپرداخت -1

 وسایل و لوازم و مواد به مربوط گمرکی عوارض و حقوق و نامبرده کارکنان و طرح کنند، تهيه دستگاه به مربوط دولتی

 تهيه دستگاه عهده به. شد خواهد برقرار آینده در با و است برقرار قرارداد این امضای تاریخ در که نامبرده موردنياز

 .باشد می طرح دهنکن

 است داشته وجودقرارداد این ایامض تاریخ در که هایی آن جز جدید، عوارض و گمرکی حقوق و ماليات که درصورتی  -2

 اجتماعی های بيمه و گمرکی حقوق وارض،ع. ها ماليات مقدار با و گيرد تعلق او کارکنان با طرح کننده تهيه دستگاه به

 نيز طرح کنده تهيه دستگاه الزحمه حق کند، تغيير قرارداد این امضای یختار از بعد شود می آنها مشمول که غيره و

 .بود متناسب کارفرما توسط

 از. گردد ولوص کارفرما طریق از مقررات و قوانين طبق باید که دولتی حقوق سایر و عوارض و ها ماليات مبالغی از این -3

 .شد خواهد حواله مربوط مراجع به نامبرده حساب به و شده کسر طرح کننده تهيه دستگاه های پرداخت

 تعهداتانجامحسنضمانت 14ماده

 تضمين عنوان به پرداخت در از درصد ده طرح، کننده تهيه دستگاه تکاليف و تعهدات انجام حسن از اطمينان حصول برای

 با لر کننده تهيه دستگاه تعهدات انجام عدم صورت در و شود می نگهداری و کسر طرح کننده تهيه دستگاه کار انجام حسن

 کننده تهيه دستگاه عدول صورت در یا تکاليف، انجام در طرح کننده تهيه دستگاه قصور علت به داد قرار به دادن خاتمه

 .شد خواهد ضبط کارفرما نفع به مذکور الضمان وجه قرارداد انجام از طرح

 .شد خواهد آزاد له،مرح آن موضوع کار ای گزارش بتصوی و مرحله هر خاتمه از پس دریافتی الضمان وجه

 .بود خواهد استرداد قابل کیبان به نامه ضمانت مقابل در تعهدات انجام حسن شده کسر وجوه - 2

 وکوششدقت 15ماده

 اساس بر و متداول نیف اصول و ها روش بهترین بردن کار به با را قرارداد این از ناشی تعهدات باید طرح کننده تهيه دستگاه

 حداکثرمعمول انجام دهد. تهيه کننده طرح باید برای انجام وظایف مذکور در این قرارداد  ای حرفه و تخصصی استانداردهای

 .کاربرد به را جدیت و دقت ورت مها

.آنبهدادنخاتمهوقراردادفسخموارد 16ماده

 .مطرح هکنند تهيه دستگاه تقصير یا قصور علت به قرارداد فسخ -الف

 انجام برای الزم تشکيالتی و علمی و فنی عوامل طرح کننده تهيه دستگاه که شود معلوم کارفرما بر که درصورتی -1

 طرح کننده تهيه دستگاه یک از که را معمولی و الزم دقت با و ساخته فراهم موقع به را قرارداد این موضوع وظایف

 مربوط کارهای کارفرما تشخيص به که موردی در یا و نماید نمی اعمال خود خدمات و وظایف انجام در رود می انتظار

 به با افتد، تعویق به مرحله هر کار انجام مدت چهارم که ای پيش طرح کننده تهيه دستگاه تقصير ای الاهم علت به

 نکند را کامل نظری بی و طرفی بیرعایت  با نکردهملحوظ  را کارفرما منافع طرح کننده تهيه دستگاه کارفرما تشخيص



 قرارداد متن ۱۲ شماره تیپ قرارداد

 

 دستگاه به کارفرما و نماید رعایت را قرارداد این از قسمتی یا تمام مفاد طورکلی به طرحکننده  ههيت دستگاه بااینکه و

 موظف طرح کننده - تهيه دستگاه و سازد برطرف را خود کار معایب و نقایص که کرد خواهد اخطارطرح  دهکنن تهيه

 .سازد مرتفع د،کن تجاوز ماه یک از نباید ،درهرصورت که مدی ظرف را مذکور نقایص و معایب است

 علت به بااینکه و باشد نکرده عمل ماکارفر اخطار مطابق طرح کننده تهيه دستگاه مذکور، ت،مد پایان در که درصورتی

 به احتياج بدون داشت، خواهد حق کارفرما کند داپي جزایی محکوميت خود حرفه به مربوط ناصواب اقدامات از بعضی

 درصد نودوپنج کارفرما صورت این در. نماید فسخ روزه پانزده کتبی اخطار با را قرارداد این خاص، ات،تشریف انجام

 قبالً که هایی پرداخت کسر از پس و داده انجام قرارداد فسخ تاریخ تا طرح کننده تهيه دستگاه که را خدماتی ارزش

 ،طرح کننده تهيه دستگاه قصور اثر در کارفرما به قرارداد این از ناشی وارده اراتخس رسک همچنين و گرفته صورت

 وجه گونه هيچ ای کار انجام - حسن کسور مطالبه قح طرح کنندهدستگاه تهيه  و ؛نمود خواهد پرداخت و محاسبه

 .داشت نخواهد را خسارت جبران یا نموده که هایی پرداخت جبران عنوان به ،دیگری

 مشاور مهندسان صالحيت تشخيص نامه آیين 12 ماه در مندرج موارد مشمول طرح کننده تهيه دستگاه که درصورتی -2

 شود، حذف بندی طبقه ورتص از او نام و شده ایران اسالمی جمهوری انقالب شورای 1/3/1359 مورخ جلسه ،مصوب

 تشریفات گونه هيچ بدون را قرارداد تواند می همه وبودجه برنامه سازمان تأیيد با کارفرما شود، داده رتبه لتنز او به یا

 دستگاه به پرداخت قابل مبالغ نيز مورد این در .دنمای ابالغ طرح کننده تهيه دستگاه به را مراتب و کرده فسخ خاص

 .باشد می باال یک بند در مندرج شرح به طرح کننده تهيه

 

 قراردادبهدادنپایان -الف

 یلدالی به چنانچه. دهد خاتمه قرارداد این به یموقع هر در داشت خواهد حق دو، ماده در مندرج اختيارات بر عالوه ،کارفرما

 الاقل باید مميتص این. دهد خاتمه قرارداد این به که بگيرد تصميم کارفرما است ذکرشده( 16) ماده الف بند در آنچه سوای

 دهنکنتهيه  دستگاه صورت، این در. شود ابالغ طرح کننده تهيه دستگاه به قرارداد مهخات برای نظر مورد تاریخ از قبل ماه دو

 :بود خواهد زیر شرح به وجوهی فتدریا به حقم طرح

 از که مبالغی کسر از پس و قرارداد به دادن پایان تاریخ تا طرح کننده تهيه دستگاه توسط شده انجام کارهای الزحمه حق -1

 است. شده پرداخته قبالً باب، این

 در دیگر موسسات با خود کارمندان مقابل در طرح دهننک تهيه دستگاه عهداتت اب نامه موافقت از ناشی های هزینه هکلي -2

 قرار کارفرما تأیيد مورد و ایجادشده قرارداد این اجرای منظور به ها هزینه اینکه بر مشروط قرارداد این به دادن خاتمه تاریخ

 .نباشد نيز فوق یک بند در مذکور های پرداخت جز و باشد نشده پرداختی طرح کننده تهيه دستگاه به آنها بابت. گيرد

 .بود نخواهد خسارات جبران عنوان به دیگری وجه گونه هيچ دریافت مستحق طرح کننده تهيه دستگاه
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 سیاسیاموردرمداخلهعدم 17ماده

 در وجه هيچ به ندارند حق مزبور کارکنان. باشد داشته خود استخدام در را خارجی کارکنان کننده تهيه دستگاه که درصورتی

 .کند مداخله ایران سياسی امور

 ایجاد بدون لزوم مورت در و شد خواهد رفتار ایران قوانين طبق مربوط شخص با ،ای مداخله يناثبات چن صورت در

 .گردد می وی جانشين شایستگی همان با دیگری شخص و کارفرما برای ای هزینه

 قانونیمنع 18ماده

 و باشد نمی 1337 ماه دی 22 مصوب قانون در مذکور ممنوعيت مشمول که نماید می اعالم رسماً طرح کننده تهيه دستگاه

 مزبور قانون در که افرادی با اشخاص از یک هيچ به را قرارداد این منافع که نماید می تعهد طرح کننده تهيه دستگاه

 فوق، مراتب از تخلف صورت در. کندن قبول شرکت به را آنان با ...شداد انتقال. نمود استنباط آن از بشود با ،شده بينی پيش

 .نماید رفتار طرح کننده تهيه دستگاه با مزبور قانون مقررات طبق داشت خواهد حل کارفرما

 اضطراریموارد 19ماده

 و سيل زلزله، واگير، های بيماری شيوع و انقالبات و اعتصابات عمومی نشده، یا شده اعالم جنگ قبيل از اضطراری موارد در

 نيز نطرفي از یکی برای را معافی قرارداد انجام که دار دامنه های سوزی آتش و سابقه بی خشکسارهای عادی،غير های طغيان

 اعالم از پس ماه یک طرف صورت، این در. کند اعالم دیگر طرف به را قرارداد ختم تواند می ما به نور طرف. سازد می ممکن

 به. شود برداشته او به کارفرما طرف از باید که ممالی شامل ورتحسابیص باید طرح کننده تهيه دستگاه و د؛داقرار ختم

 کليه و نموده رسيدگی را آن فوق صورتحساب یافتدراز  پس یمتقویز رو شصت مدت در کارفرما و نماید تسليمفرما کار

 نمود. خواهد پرداخت او به ،گيرد می تعلق طرح کننده تهيه دستگاه به که را مبالغی

 اختالفاتحل 21ماده

 ستوان و ، دهد رخ ردادطرفين قرار و آن مندرجات رتفسي و تعبير با قرارداد این اجرای براثر است ممکن که اختالفات کلمه

 و( لاو معاون یا) اجرایی دستگاه مقام تریناز باال مرکب کميسيونی در. ودنم وفصل حل مکاتبه یا و مذاکره طریق از را آنها

  .شود می مطرح قرارداد طرح کننده تهيه دستگاه

ن نتواند بر مبنای قرارداد و مقررات مربوط اختالفات را حل کند،موضوع طبق قوانين ایران از که این کميسيو درصورتی

خواهد شد.دستگاه تهيه کننده طرح ملزم است تا زمان حل اختالفات  وفصل حل صالحه های دادگاهطریق مراجعه به 

آن به  های پيوستقرارداد و  طبقکارفرما  صورت ایندارد اجرا نماید.در غير  عهده بهقرارداد  موجب بهتعهداتی را که 

ختالف به تشخيص تشخيص خود در مورد دستگاه تهيه کننده طرح عمل خواهد نمود.بدیهی است کارفرما....در طول حل ا

 آن در مورد دستگاه تهيه کننده طرح انجام خواهد داد. های پيوستو بر اساس قرارداد  را هدات خودعخود ت

واگذاریحق 21ماده



 قرارداد متن ۱۲ شماره تیپ قرارداد

 

دستگاه تهيه کننده طرح حق ندارد بدون تصویب کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا  -1

 نماید یا انتقال دهد.اشخاص حقيقی یا حقوقی دیگر واگذار 

دولتی دیگر  های دستگاهیا به  های وزارتخانهتمام یا قسمتی از حقوق و اختيارات خود را به  تواند میکارفرما  -2

 مذکور خواهد بود. های دستگاهض نماید و در این صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده یتفو

 استادمالكیت

 تهيه قرارداد این موجهه به طرح کننده تهيه دستگاه توسط که هایی طرح و ها نقشه و ها گزارش و مطالعات کليه

 های طرح اجرای در آنها از غيرمستقيم یا مستقيم طور به تواند می کارفرما و باشد می کارفرما به متعلق شود می

 .بگيرد تحویل را مذکور اسناد واهدبخ که موقع هر در تواند می کارفرما ضمناً. نماید استفاده مختلف

 قراردادطرفیننشانی 22ماده

 :است زیر شرح به قرارداد طرفين نشانی

                                                                                                              :آدرس                                                                   کارفرما

 :آدرس                                             :طرح کننده تهيه دستگاه

 

 به کتباً را خود جدید محل نشانی باید دهد، تغيير قرارداد مدت در را خود نشان طرح کننده تهيه دستگاه هرگاه

 به ها اظهارنامه و اوراق و ها نامه کليه است نشده اعالم کارفرما به جدید نشانی که وقتی تا.  دهد اطالع کارفرما

 .گردید خواهد تلقی شده ابالغ آنها تمام و شد خواهد ارسال فوق نشانی

 قراردادضمایم 23ماده

 :از است عبارت ،باشد می آن الینفک جزو که قرارداد این ضمایم

 صفحه( 1) دریک یک شماره پيوست -1

 صفحه (1۰) ده در دو شماره پوست  -2

 صفحه( 6) شش در سه شماره پيوست -3

 صفحه( 2) دو چهاردر شماره پوست -4

 صفحه( 1) یک در پنج شماره پيوست -5

 صفحه( 2) دو در شش شماره پوست -6

 صفحه( 6) شش در هفته شماره پيوست -7

 صفحه (2) دو در هشت شماره پيوست -8

 صفحه(  ) نه در شماره پوست -9
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 قراردادزبان 24ماده

 .باشد می معتبر فارسی متن فقط و شده تنظيم ...............و فارسی های زبان به قرارداد این نتم

 قراردادونقان 25ماده

 و رسيده امضاء به شده تنظيم نسخه دهه در و است ایران اسالمی جمهوری دولت قوانين تابع حيث هر از قرارداد این از

 .دارد واحد اعتبار آن سخن کليه

......هتاریخ............بکارفرما

 طرحکنندهتهیهدستگاه                                                                                                
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 1شمارهپیوست

قراردادموضوع

 : از است عبارت قرارداد موضوع

 (3 شماره پوست) آن حوزه نفوذ و شهر عمران و توسعه های برنامه و ها طرح تهيه و مطالعات انجام -1

 (4 شماره پيوسته)  یتفضيل های طرح تهيه و مطالعات انجام -2

 پيوست) شهر عمران ساله 5 های برنامه به مربوط شهرسازی جزئيات های نقشه تهيه و مطالعات انجام -3

 (5 شماره

 وزهح عمرانی های فعاليت و شهر عمرانی ساله 5 برنامه و شهر عمران و توسعه طرح اجرای بر نظارت -4

 (6 شماره )پيوست آنوذ نف
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 2شمارهپیوست

 گیردقرارموردتوجهخدماتارائهنحوهدربایدکهتعاریفیوکلیاصول

 :مقدمه -1

 مشاور، مهندسان توسط که خدماتی ارائه و مطالعات انجام در بيشتر همگونی و هماهنگی ایجاد و بهتر نتيجه اخذ منظور به

 نتساخ تر روشن منظور به و گيرد می صورت پيوست خدمات اساس بر ،لفمخت موارد در دیگر، یتخصص و فنی های گروه با

 درک در است ممکن که ابهاماتی رفع منظور به همچنين و شهری های ریزی برنامه و مطالعات های سری در موردنظر روش

 شود. می اضافه رزی تنکا آید، وجود به خدمات شرح در شده کاربرده به مفاهيم و اصطالحات

 :مطالعات انجام ،روش در موردنظر مبانی و اصول -2

 زیر نکات باید ،شود می انجام وستيپ خدمات شرح اساس بر که شهری عمران های ریزی برنامه و مطالعات جواب در

 .گيرد قرار موردتوجه

 های گيری تصميم جریان در شوراها و محلی های سازمان نقش گرفتن نظر در او تمرکز عدم باسياست هماهنگی 1-2

 .استان و شهرستان و شهر سطح در عمرانی های فعاليت به مربوط

 شهر عمرانی های برنامه اجرای و ریزی برنامه درزمينه محلی نهادهای و ها شهرداری خودکفایی و استقالل ضرورت 2-2

 در و مختلف های بخشهماهنگی بين  ایجاد در سعی شهری، توسعه های برنامه تدوین و تنظيم درنظام بخشی  تأثير 3-2

 .شهر عمران و توسعه در موثر عوامل و ها بخش متقابل روابط گرفتن نظر

 و شهر متقابل روابط گرفتن نظر در و یکپارچه صورت به آن، نفوذ حوزه و شهر خصوصيات شناخت و بررسی ضرورت 4-2

 .آب اطراف های آبادی

 (ملی و ای منطقه) ریزی برنامه باالتر سطوح با شهری ریزی برنامه ارتباط ضرورت 5-2

 .موجود های واقعيت و امکانات گرفتن نظر در و ینرامع های برنامه و ها طرح گرایی واقع 6-2

 شهر عمرانی های برنامه و ها طرح انعطاف قابليت و پویایی ضرورت  7-2

 شهر عمران و توسعه های ریزی برنامه چگونگی در موجود مقررات و قوانين رثيتأ  8-2

 موثر و شده ارائه پيشنهادهایو  ها گيری نتيجه و ها وتحليل تجزیه بر امشخص و مايقتسم که صورتی به مطالعات انجام 9-2

 .شود واقع

 (6الی3هایپیوستموضوع.)خدماتشرحازاستفادهنحوه -3

 نهاد مورداستفاده بتواند که است شده گرفته نظر در نحوی به ،شده ارائه رزی برنامه روش، و پوست خدمات شرح 1-3

 گيرد. قرار (غيردولتی یا یدولت خشب از اعم) شهرسازی مشاوره صالح ذی

 است. شده تنظيم سفر ۰۰۰/25۰الی  ۰۰/1۰۰حدود  در ،جمعيت با شهرهایی برای بيشتر ،شرح خدمات این ،طورکلی به 2-3

با  ها آن تلفيق امکان و (6الی  3 شماره های یبوست) مختلف های بخش به آن تقسيم نحوه نگرفت نظر در با ولی
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سایر موارد . در شود میميسر ...متفاوت ریزی برنامهاحتياجات  با ،تر کوچک شهرهای برای آن از استفاده کدیگر،ی

نيازهای عمرانی  برای شهرهای بسيار بزرگ بهتر است اصالحاتی در شرح خدمات صورت گيرد و با توجه به مخصوصاً

 شهری مورد نظر اصالح و تکميل شود. ریزی برنامهو 

 ستهمجموع ب با منفرد دوره به آن از توان می که است شده گرفته نظر در جداگانه پيوست سه دوره به خدمات شرح - 3-3

 کرد. ادهاستف شهر هر خاص ریزی برنامه و عمرانی های نياز به پاسخگویی برای مورد، به

 آمده 6 شماره پوست در آن انجام نحوه که شهر عمرانی های برنامه و ها طرح در تجدیدنظر است بهتر ،صورت لزوم در 4-3

 کردن هنگامب بر عالوه فوق، زمانی مقطع در. دصورت گير ،ساله پنج برنامه اجرای از پس سال ده پایان در است،

 بعدی ساله پنج دوره برای شده ارائه پيشنهادهای و هابینییشپ هرش موجود عوض با آنها تطبيق و ها برنامه و ها طرح

 .شد خواهد تکميل ،نيز

 

 :خدماتشرحهارائنحوه -4

 سایر و شهرداری با مجهز محلی دفتر تشکيل منض باید (شهرسازی مشاوره صالح ذی نهاد) طرح کننده تهيه ،تگاهدس

 و مسائل برای حل راه ارائه و بعدها سیبرر مجاان به و باشد داشته نزدیک همکاری و ارتباط شهر عمرانمسئول  های سازمان

 بپردازد پيشنهادی های برنامه و ها طرح با آشنایی منظور به شهرداری فنی کادر آموزش نيز و شهر عمرانی جاری مشکالت

 ریزی برنامه های فعاليت ادامه به نسبت خود ،المقدور حتی بتوانيد، مربوط های سازمان سایر و شهرداری آینده در که نحوی به

 .نمایند اقدام عمرانی های طرح اجرای و

 و ها سازمان راتنظ کسب با همراه باید ،ریزی برنامه و طرح مختلف مراحل رد ،پيشنهادها و ها بررسی هکلي ،همچنين

 و ها واقعيت به توجه با و ها برنامه و پيشنهادها تا گيرد صورت ها آن با مستقيم همکاری و شهر عمران مسئول مقامات

 .شود تنظيم و تهيه ،نات اجراییامکا

 :تعاریف -5

 :است زیر شرح به و است شده برده کارهب خدمات شرح در مختلف های صورت به که اصطالحاتی

 شهریه خدمات به اطرافمراکز جمعيتی  دسترسی امکان گرفتن نظر در با شهر مستقيم نفوذ حوزه: شهرنفوذ  حوزه 1-5

 سيستم و اجتماعی - فرهنگی شرایط به توجه با باید کار این. شود می تعيين  غيره و بازار به اهدرمانگ به مدرسه

 نفوذ حوزه تعيين برای دیگری معيارهای انتخاب ،خاص دالیل به بنا که مواردی در و شود انجام موجود ارتباطی

 انجام کارفرما ای کننده تصویب مرجع دتأیي و شهرسازی مشاوره نهاد پيشنهاد با کار این. باشد داشته رورتض

 شد. خواهد
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 های فعاليت کنترل آن در که شهر قانونی محدوده از خارج مناطق از قسمت آن: (استحفاظی حوزه) شهر حریم به 2-5

 شهرداری نظر زیر لی،یدال به بنا باید، ساختمان ایجاد و معابر تعریض و احداث اراضی، تفکيک قبيل از عمرانی

 .ودش انجام ها شهرداری به مربوط نقواني اساس بر و بوده

 مناطق و شده تعيين ها شهرداری به مربوط قوانين با شهرداری قانون طبق که ای محدوده: شهر قانونی محدوده  3-5

 .شود می محسوب شهری مناطق ءجز قانون اساس بر آن، در واقع

 ورصد ،همچنين و شهریخدمات  ارائه مورد در شهرداری آن داخل در که ای محدوده شهرداری خدماتی دودهمح  4-5

 .کند می اقدام معين دوره یک برای ساختمانی پروانه

 قطعی انتخاب و شده تهيه ساله پانزده تا ده دوره یک برای که شهر یعمران برنامه - شهر مدت ميان عمرانی برنامه  5-5

 کننده تهيه دستگاه) برنامه کننده تهيه پيشنهاد به شهر، هر دامی امکانات و شرایط به توجه با آن زمانی دوره

 .گيرد می صورت کارفرما تأیيد و( طرح

 و شده تهيه شهری مشروح ،خصوصيات دادن نشان منظور به که هایی نقشه و ها طرح شهرسازی، اتجزئي های نقشه 6-5

 حدی تا معموالً فوق های نقشه و ها طرح دفت. گيرد می قرار نهایی اجرای و سازی محوطه های نقشه تهيه مبنای

 داخلی جزئيات همچنين، و، شهری عمومی فضاهای با خصوصی های مالکيت حد نهایی پروژه خط که بود خواهد

 .دیاب قطعيت و شده مشخص شهری طراحی درزمينه فضاها

 

 ها تراکم 7-5

 .قهمنط مساحت به جمعيت نسبت: جمعت تراکم 1-7-5

 مساحت به مسکونی های ساختمان زیربنای سطح نسبت: مسکونی ساختمانی تراکم  2-7-5

 .منطقه مساحت به ها ساختمان زیربنای سطح نسبت: ساختمانی تراکم 3-7-5

 

 :شهریمختلفکارکردهای -6

 

ویژهتراکمزیاد،تراکممتوسط،تراکمکم،تراکممسكونی 1-6

،فروشیعمدهخدماتدفاتربازار،)شهریتجاریمراکزتجاری 2-6

غیره(وهابانک

ستاندبیروراهنمایی،دبستان،کودکستانمهدکودک،آموزشی 3-6  

مراکزوهادانشگاهوهاهنرستانایحرفهآموزشمراکزعالیوایحرفهآموزش 4-6

دبیرستانازپسآموزشی

واجتماعاتسالنکتابخانه،موزه،)فرهنگیوتاریخیاماکنفرهنگی 5-6

(...غیره

هااقلیتمذهبیاماکنوامامزاده،تكیه،حسینیهمسجد،مذهبی 6-6
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وجهانگردیهایاردوگاه،مسافرخانه،مهمانسراهتل،ذیراییپخدماتجهانگردیو 7-6

.غیرهوخانهقهوهورستورانهمچنین

.غیرهوپزشكیمراکزوبهداشتخانهدرمانگاهبیمارستاندرمانی 8-6

...غیرهوخانهرختشوب،آبریزگاهعمومی،حمامبهداشتی 9-6

(و...سرپوشیدهوغیرهسالناستادیوم،)ورزشیتأسیساتورزشی 11-6

فضاهایورزیروباز.



عمومیومراکزادارینهادهایمراکزاداریدولتی،اداری 11-6

 خصوصی



وفضاهایتفریحیفضاهای(،پارکها)عمومیفضاهایسبزفضایسبز 12-6

 غیرآلودگیزا()مزاحمغیرهایکارگاه



*طقنظامیامن 13-6

*صنعتی 14-6

و(غیرهوفاضالب،تلفن،برقآب،)شهریتأسیساتمراکزوتجهیزاتشهریتأسیسات 15-6

آوریجمعمراکز،نشانیآتش)شهریتجهیزاتهمچنین

(غیرهوگورستانوغسالخانهکشتارگاهزباله،دفع

،آهنراهستگاهیا،گمرکبندری،تأسیساتفرودگاه،پایانهانبارهاوونقلحمل 16-6

..غیرهوعمومیهایپارکینگ،سیلو،انبار،سردخانه

شهریکارکردهایسایر 17-6



ینقشه:اوراهنمهاعالمتایمحلهتجاریمراکز

 های عالمتشهری،بهتر است دستگاه تهيه کننده طرح، از  های طرحبرای ایجاد هماهنگی و یکنواخت شدن  1-7

مربوط  های نقشهمختلف استفاده از اراضی شهری در  های راهو رنگی ضميمه برای مشخص نمودن و  وسفيد سياه

 استفاده کند.

و دستگاه تهيه کننده  ها عالمتو  ها رنگ نه اصلیيحفظ زم با راهنمای مذکور جنبه کلی داشته و در چارچوب آن، 2-7

نزدیک دیگر  های عالمتو  ها رنگدر موارد مختلف و بسته به مورد برای کارکردهای مشابه از  تواند میطرح 

 استفاده کند.

یکی از دو قسمت یا رنگ آن برای مشخص  توان میراهنماها،  16و  14و  11و  5شماره  های ردیفدر مورد   3-7

ک نوع و یا یک دسته از کارکردها و از نقش یا رنگ دیگر آن برای نشان دادن نوع دیگر، یا گروه دیگری کردن ی

 به آن استفاده کرد.از کارکردهای شهری نزدیک 
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 3شمارهپیوست

هایبرنامهوهاطرحتهیهومطالعاتانجام3شمارهپیوست

 آننفوذحوزهوشهرعمرانوتوسعه

 :ایمنطقهکلبررسی -1

 :شود می انجام شهر نفوذ حوزه تعيين و منطقه در شهر نقش و موقعيت ساختن روش خاطر به صرفاً ها بررسی این 1-1

 منطقه اقليمی و جغرافيایی مسائل 2-1

 منطقه تاریخی و اجتماعی و فرهنگی واحوال اوضاع 3-1

 منطقه در جمعيت توزیع نحوه 4-1

 منطقه در ارتباطات وضع 5-1

 آن در شهر نقش و منطقه اقتصادی اوضاع 6-1

 مزبور های برنامه در شهر سهم تعيين و ای منطقه - بخشی های برنامه 7-1

 .شهر مستقيم نفوذ حوزه در واقع مناطق و ها دی ابا 8-1

 :نفوذحوزهبررسی -2

 اقليمی و جغرافيایی خصوصيات 1-2

 رهيغ و آب منابع و معادن ع،مرات ،ها جنگل طبيعی منابع 2-2

 ها آبادی استقرار نحوه و تعداد 3-2

 موجود ونقل حمل سيستم و شهر و ها آبادی بين ارتباطات وضع 4-2

 آنها توزیع نحوه و رفاهی خدمات زیربنایی، تجهيزات و تأسيسات عوض 5-2

 باستانی ارثآ و مناطق خصوصيات و موقعيت  6-2

 اجتماعی و فرهنگی تاریخی، خصوصيات 7-2

 کلی وضع و رشد ميزان روستایی و شهری جمعيت تفکيک جمعيت، توزیع نحوه و ميزان جمعيتی اتمشخص  8-2

 موجود اطالعات و رسمی آمار از استفاده با هاجرتم

 بالقوه، امکانات و استعدادها و یاقتصاد مختلف های بخش در اشتغال وضع و توليد ميزان) اقتصادی خصوصيات 9-2

 (اقتصادی توسعه درراه موجود عمده موانع و اقتصادی بجاذ های قطب

 به همچنين و جمعيتیمراکز  استقرار نحوه توسعه، و رشد درزمينه ای منطقه با و ملی عمرانی های برنامه 1۰-2

 توليدی و( رفاهی خدمات و روستایی و زیربنایی تجهيزات و تأسيسات) عمرانی ای منطقه - بخشی های برنامه

 .بخش هر به مربوط فنی و مالی امکانات و اعتبارات نمودن مشخص با همراه ،(غيره و کشاورزی صنعت،

 شهرشناختوبررسی -3

 .گذشته ادوار در آن رشد روند و شهر توسعه چگونگی پيدایش، للع ه،یخچتار تشناخ 1-3
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 شهر اقليمی و جغرافيایی خصوصيات 2-3

اصلی موثر در طرح  های شيب توپوگرافی، وضع زمينی، عوارض طبيعی، عوامل) آن و شهر جغرافيای موقعيت 1-2-3

 ای جغرافیمنطقه بندی آنها در سطح شهر و اطراف آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنين سایر عوامل و 

 توسعه شهر( محدودکننده

 و غيره( زیرزمينی های آب ،زلزله )جنس خاک، شناسی زمينمسائل کلی   2-2-3

 اطالعات موجود. اساس برمنابع و نحوه تامين آب شهر  3-2-3

 و غيره( باد ،رطوبت حرارت،) هواشناسیمسائل  4-2-3

 در شهر. ها مسيلسطحی )باران( و موقعيت  های آبسيستم  5-2-3

 باران( در شهر و معایب آن.) سطحی های آبنحوه دفع  6-2-3

 شهر اجتماعی و جمعيتی خصوصيات 3-3

 های گروه ،جنس مهاجرت، وضعيت و زانمي حال، و درگذشته جمعيت وضع) آن ترکيب و یجمعيت خصوصيات 1-2-3

 .موجود اطالعات و رسمی آمار از استفاده با( خانوار و غيره بعد سنی،

 ر توسعه کالبدی شهرد آنها تأثير چگونگی و آن مختلف محالت و شهر اجتماعی اتخصوصي 2-2-3

 در و موجود آماری اطالعات 3 اساس بر مختلی، مناطق در آن تغييرات و شهر سطح در جمعيت کلی تراکم 3-2-3

 محل. در ای نمونه آمارگيری طریق از لزوم، مواقع

 شهر اقتصادی خصوصيات 4-3

 کشاورزی، ،)صنعت اقتصادی های بخشیک از  هر در آن نوع و توليد ميزان و شهر اقتصادی کلی اوضاع 1-4-3

 (.خدمات و تجارت

 آن در اشتغال درصد نسبت و زانمي و اقتصادی مختلف سال های بخش در فعال جمعيت ددرص تنسب و ميزان 2-4-3

 .موجود اطالعات و رسمی آمار اساس بر شهر در بيکاری درصد نسبت و ميزان و ها بخش

 و ضوابط شناخت و شهر مختلف مناطق در آن تغييرات و ها ساختمان و زمين ارزش به مربوط مسائل 3-4-3

 .اند داشته کننده تعيين نقش همراه به این در که معيارهایی

امکانات مختلف  و( غيره و اجاره ،خریدوفروشوضع  ،شده تمام متقي) مسکن به مربوط های هزینه - 4-4-3

 شهر در مسکن درزمينه گذاری سرمایه

 های بخشتفکيک  به شهر،توسعه اقتصادی  و رشد زمينه در یمحل های ارگان و دولت آتی های برنامه 5-4-3

 .بخش هر در الزم گذاری سرمایه ميزان تعيين با همراه خدمات و تجارت ،کشاورزی مختلفصنعت،

 .شهر عمران در موثر های سازمان سایر و شهرداری و اداری فنی اری،اعتب و مالی امکانات  5-3

 :شهر عمران در موثر های سازمان سایر و شهرداری فنی و مالی امکانات 1-5-3

 امکان و درگذشتهشهر  عمران رد موثر های سازمان سایر شهرداری اعتبارات و درآمدها رشد چگونگی 2-5-3

 آینده. در آن تغييرات
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 ر.شه عمرانی نيازهای و کمبودها رفع برای جدید اعتباری و مالی منابع تأمينامکانات  3-5-3

 شهر عمرانی های فعاليت در مردم مشارکت چگونگی و امکانات 4-5-3

ای اجر و ریزی برنامه مينهز در متخصص یساننا نيروی دهی سازمان و آموزش حذف امکانات و مشکالت 5-5-3

 .مربوط های سازمان تجهيز شهرداری و سایر منظور به شهر عمرانی های طرح

شهرداری و  وظایفو  اختيارات ی،ارض مالکت شهر، عمران به مربوط موجود اتمقرر و قوانين چگونگی 6-5-3

 موثر در عمران شهر. های سازمانسایر 

خصوصیاتکالبدیشهر 6-3

 - سطوح همحاسب و (2 شمارهپيوست  6 بند به توجه با مختلی، کارکردهای برحسب) شهر اراضی از استفاده نحوه 1-6-3

 شهر کل در آنها، سرانه و درد

 فرهنگی، ورزشی، مذهبی، درمانی، بهداشتی آمورشی،  شهری مختلف کارکردهای کالبدی کيفی و کمی وضع 2-6-3

 موجود وضع در نيازها و اهکمبود تعيين و غيره و سبز فضای

 در با شهر، مختلف مناطق در غيره و فروشی - خرده سبز، فضای بهداشتی، آموزشی، های محل خدمات توزیع نحوه 3-6-3

 .خدمات از یک هر کارکرد شعاع و گنجایش گرفتن نظر

 .یکدیگر با آنها روابط چگونگی و شهر در مختلف محالت محدوده تعيين با همراه شهری سازمان و فتبا 4-6-3

 ها ساختمان از برداری نمونه و محلی بازدیدهای طریق از شهر، مختلف مناطق در مسکونی ساختمانی های تراکم 5-6-3

 ،استفاده قابل) ساختمان کيفيت و مصالح نوع ازنظر. شهر مختلف مناطق در مسکونی های ساختمان کلی وضعيت 6-6-3

 .ها ساختمان از برداری نمونه و محلی بازدیدهای طریق ازبهداشتی و غيره  تأسيسات(، تجهيزات و تخریبی ،مرمتی

و کمبودها و مشکالت مربوط به تهيه  مختلف محالت و شهر در مسکن وضع به مربوط یکيفی  و کمیمسائل   7-6-3

 مسکن در شهر.

 سایر و عمر و سازمان اوقاف، شهرداری،) عمومی و خصوصی مالکيت نوع یک با شهر، در ارضی مالکيتوضع  8-6-3

 .(عمومی های سازمان

 .مربوط های سازمان حفاظت ضوابط و عاتاطال از استفاده با تاریخی های محوطه و وضع بناها 9-6-3

 ،ها سرانه (،و غيره گاز ،تلفن ،برق ،فاضالب ،آب) شهری تأسيسات های شبکهو کيفيت مراکز و  گنجایش موقعيت، 1۰-6-3

 و امکانات گسترش آنها. ها محدودیت، کمبودها

 و کمبودها (رهغي و نشانی آتش ،لهزبا دفع گورستان، و غسالخانه کشتارگاه،) شهری تجهيزات کمی و کيفی وضع 11-6-3

 .زمينه این در موجود مشکالت

 عرض، طول،) ها تقاطع و معابر مشخصات و بندی شبکه سيستم ازلحاظ پياده معابر و ها خيابان بندی شبکه وضع  12-6-3

 غيره( و پوشش نوع شيب،
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 و کنترل نحوه و کيفيت ،حجم ،ارتباطی سيستم  شهر در خصوصی و عمومی مرور و عبور به مربوط مسائل 13-6-3

 و عبور حجم تصادفات، تعداد و خصوصی و عمومی نقليه وسایل تعداد ،وآمد رفت هایگروه  و نقاط به مربوط مشکالت

 غيره و بحرانی نقاط و مسيرها در رورم

 :هابررسیازاستنتاجووتحلیلتجزیه -4

 درباره شده انجام های بررسی و آمده دست به اطالعات و آمار مطالعات از گيری نتيجه و بندی جمع ،وتحليل تجزیه ،بندی طبقه

 :زیر نتایج به دستيابی منظور به را( 1و  2 و 3 ندهایب مطالعات وعموض) نفوذحوزه  و شهر و نطقهم موجود وضع

 :شهر نفوذ حوزه به مربوط نتایج 1-4

 .آینده در آن کلی تحوالت و شهر نفوذ حوزه در اقتصادی اصلی عملکردهای چگونگی بينی پيش 1-1-4

 .آینده در آن تحول و رشد احتماالت و شهر نفوذ حوزه در جمعيت توزیع چگونگی 2-1-4

 ،(پست و برق آشاميدنی، آب راه،) بنایی زبر تأسيسات در زمينه موجود وضع در اساسی کمبودهای برآورد 3-1-4

 سایر و (محلی احتياجات و رفع به بسته ضروری نيازهای سایر و هداشتیب درمانی، و آموزشی رفاهی خدمات

 نفوذ. حوزه اجتماعی و اقتصادی توسعه و رشد درروند موثر تجهيزات

 نيازهای برآوردن برای محلی نهادهای و اهالی مشارکت چگونگی و مالی منابع تأمين امکانات بينی پيش 4-1-4

 .شهر نفوذ حوزه رانیعم

 .شهر نفوذ حوزه عمران و توسعه برای نهادی چارچوب کليات ارائه 5-1-4

 :شهر به مربوط نتایج 2-4

 .موجود وضع در شهر اقتصادی غالب نقش و عملکرد تعيين 1-4-2

 آینده در شهر اقتصادی توسعه روند و نقش بينی پيش 2-4-2

 آینده در شهر جمعيت تحوالت و رشد احتماالت بينی پيش 3-4-2

 آینده در شهر توسعه مختلف مراحل و منطقی حدود. جهات تعيين شهر، توسعه و کالبدی رشد امکانات ارزیابی 4-4-2

 توسط و عمرانی اعتبارات تأمين و درآمدها افزایش امکانات و آینده در شهرداری فنی و مالی امکانات بينی پيش 5-4-2

 شهر. عمران در موثر های سازمان سایر

 و مرور و عبور که شد زیربنایی تأسيسات مسکن، درزمينه شهر عمرانی نيازهای و (کيفی و کمی) کمبودها برآورد 6-4-2

 درمانی، و بهداشتی آموزشی،) رامی خدمات ،(غيره و گاز تلفن، سطحی، های آب دفع فاضالب برق، آب، ،ونقل حمل

 رفع امکانات و (غيره و اداری تجاری،) شهر اصلی کارکردهای سایر و غره مزد فضای ورزشی، مذهبی، و فرهنگی

 آینده در مزبور نيازهای

 .ردقرا گي موردتوجه شهر کالبدی ریزی طرح در باید که ضوابطی و معيارها تعيين 7-4-2

 الگوی و حل راه بهترین انتخاب و شهر توسعه و رشد برای آمده دست به های حل راه مقایسه و تنظيم ،بندی جمع 8-4-2

 شهرداری،. شهرسازی و مسکن کل اداره استانداری، فنی دفتر مسئول های سازمان با نظر تبادل منظور به پيشنهادی
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 شورای) محلی نهادهای و گيرند می قرار شهر عمران های برنامه ها رابطه در که هایی سازمان سایر و سازندگی جهاد

 .شهر توسعه نهایی الگوی تعدیل احتماالً و تایيد برای ،(محلی معتمدین و محلی شوراهای و شهر

و  بندی جمع ،شده انجام مطالعات مختلف های بخش در ها وتحليل تجزیه نهایی نتيجه وینتد: یینهاالگویتهیه

 بتواند که نحوی به محلی ذی ربط های سازمان نظرات بندی جمع و دهآین در شهر کالبدی رشد بر آنها آثارمشخص ساختن 

 در الزم نمودارهای و ها جدول مربوط، های گزارش و ها شيشه کليه با همراه گيرد، قرار بعدی مراحل در طرح تهيه مبنای

 تصویب نهایی. برای آنها ارائه و شده انجام های وتحليل تجزیه و مطالعات از قسمت در مورد

به فوق، بندهای مطالعات موضوع شهری، عمومی های نقشه
1

2۰۰۰
یا 

1

25۰۰
 باشد، داشته ضرورت لییدال به بنا که مواردیو در  

مقياس با نفوذ حوزه های نقشه. تر کوچک مقياس به کارفرما، نظر با
1

2۰۰۰۰
 داشته ضرورت دالیلی به بنا که مواردی در و 

 خواهد ارائه و تهيه دیگر مناسب های مقياس با مورد، به بسته ،ها نقشه سایر و تر کوچک مقياس به ،کارفرما نظر با باشد،

 .شد

 :آننفوذحوزهوشهرعمرانیهایبرنامهوهاطرحتهیه -5

 :شهر نفوذ حوزه به مربوط های برنامه و طرح تهيه 1-5

 و اجتماعی - اقتصادی توسعه درزمينه موجود حاد مشکالت و مسائل حل برای مناسب پيشنهادهای و ها حل راه 1-1-5

 (يرهغ و رفاهی خدمات زیربنایی، تأسيسات) نفوذ حوزه عمرانی فوریاقدامات 

 نفوذ حوزه موردنياز عمرانی اقدامات و اجتماعی – اقتصادی توسعه و رشد سطح بردن باال برای لیعم پيشنهادهای 2-1-5

گرفتن  نظر در با آن، نفوذ حوزه در واقع جمعيتی مراکز و شهر توسعه در تعادل ایجاد و شهر عمران و توسعه منظور به و

 .مربوط اجرایی های سازمان و منطقه بالفعل و بالقوه امکانات

 و (پست و برق آشاميدنی، آب ،راه) زیربنایی تأسيسات استقرار چگونگی: نفوذ حوزه عمران و توسعه مدت ميان طرح 3-1-5

 (محلی احتياجات و حرف به بسته ضروری نيازهای سایر و بهداشتی درمانی آموزشی) رفاهی خدمات توزیع

 امکانات و اعتبارات حدود گرفتن نظر در با ،شده ارائه پيشنهادهای و طرح اجرای برای الزم اعتبارات کلی بينی پيش 4-1-5

 مربوط اجرایی های سازمان

 .شده ارائه پيشنهادهای اجرای چگونگی و ها اولویت 5-1-5

 (:شهر کالبدی توسعه طرح) شهر عمران و توسعه طرح تهيه 2-5

 .شهر یاراض از استفاده نوع نقشه 1-2-5

 آتی توسعه مختلف مراحل نقشه 2-2-5

 شهر مختلف محالت و مناطق متراک عمومی نقشه 3-2-5

 شهرداری خدماتیه محدودقانونی و  محدوده ،(یاستحفاظ حوزه) شهر میحر شامل پيشنهادی های محدوده نقشه 4-2-5

 (پيشنهادی و موجود های خيابان) شهر ارتباطی شبکه نقشه 5-2-5

 .ها خيابان عرضی و بندی درجه نقشه 6-2-5
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 شهرداری به مربوط هایژه پرور سایر و ها خيابان پروژه اجرای بندی مرحله قشهن 7-2-5

 شهر در روزمينی های آب دفع نحوه و ها خيابان شيب نقشه  8-2-5

 شهر. عمران در مسئول های سازمان سایر و شهرداری وظایف تفکيک به مربوط های نقشه  9-2-5

 .شهری خاص مناطق و شهر در شهرسازی و ساختمانی مقررات و ابطکليات ضو 1۰-2-5

 مطالعات به توجه با تلفن و برق فاضالب، آب، قبيل از شهری تأسيساتدرزمينه شهر آتی نيازهای بينی پيش 11-2-5

 .نظر مورد ریزی برنامه های دوره در آنها تأمين امکانات و ها اولویت عيينت مسئول، های سازمان

 و نشانی آتش زباله دفع سيستم گورستان ساالنه و کشتارگاه) شهری تجهيزات و توسعه ایجاد نحوه بينی پيش 12-2-5

 (غيره

 شهر، اقتصادی توسعه و رشد امکانات و استعدادها از استفاده چگونگی درزمينه کلی، های توصيه و پيشنهادها ارائه 13-2-5

 شهر عمران و توسعه طرح های بينی پيش بيشتر چه هر تحقق و تکميل منظور به

 .پيشنهادی و موجود وضعتفکيک  به فوق، های نقشه و ها طرح به مربوط نمودارهای و جداول توجيهی، گزارش 14-2-5

 :شهر عمران و توسعه های برنامه هيهت 3-5

 وسيله به باید شهر عمران و توسعه طرح طبق که عمرانی کارهای کليه شامل شهر، مدت ميان عمرانی نامه 1-3-5

 .درآید اجرا مرحله به شهر در ها بخش سایر و دولتی های سازمان شهرداری،

 و عمران شهری با قوانين جایگزین آن. نوسازی قانون مفاد به توجه با شهرداری ساله 5 مدت کوتاه عمرانی برنامه 2-3-5

ر عمران شهر مانند آموزش و موثر د های سازمان، مربوط به سایر شده تفکيک( ساله 5) مدت کوتاهعمرانی برنامه  3-3-5

 و غيره. بهداری ،پرورش

اعتبارات و تقسيم  بينی پيش ها اولویتو  ها برنامه بندی زمانمربوط به  های جدولو  نمودارها توجيهی، های گزارش 4-3-5

 .ها برنامهو  ها طرحبرای اجرای  موردنيازاجرایی و نيروی انسانی  های دورهو  ها بخشآنها در 
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 4شمارهپیوست

 شهرتفصیلیهایطرحتهیهومطالعاتانجام

 :شهر مختلف محالت و مناطق تفصيلی و مشروح های بررسی -1

 :تفصيلی طرح مبنای مناطق ينتعي و عمومی های بررسی 1-1-1

 بخش و مردم مشارکت امکانات شهر، عمران در موثر های سازمان سایر و شهرداری اجرایی و فنی مالی، امکانات بررسی

 تعدیل لزوم صورت در و شهر عمرانی های برنامه و ها طرح اجرای برای الزم ریاعتبا کمبودهای ارزیابی ی،خصوص

 ی.اجرای های واقعيت با تطبيق جهت در شده ارائه پيشنهادهای

 محالت عمرانی نيازهای درزمينه مردم و محلی نهادهای سایر و شهر شورای و شهرداری نظرات بررسی 2-1-1

 شهر عمران و توسعه های برنامه و ها طرح با آنها تلفيق های حل راه جستجوی و ها اولویت و مختلف

 مطالعات برای مناطق مختلف، انجام اولویت به نه او تفصيلی مطرح مطالعات محدودهپيشنهاد  و بررسی 3-1-1

 شهرداری. یاجرای اتامکان و شهر سازهای عمرانی مشکالت و مسائل به توجه با

 یا کانام اصخ دالیل به بنا که مواردی در مگر شد خواهد تهيه شهر پر تباف های قسمت کليه برای تفصيلی طرح: تبصره

 و کارفرما تأیيد و طرح کننده تهيه دستگاه پيشنهاد به بنا و موارد گونه این در که باشد نداشته وجود آن تهيه ضرورت

 .شود می تعيين نيز پر بافت مطالعات محدوده

 تفضيلی: مطالعات محدوده در واقع محالت و مناطق خصوصيات بررسی -2

 شهر، فضاهای و معابر بهمربوط  مصوب، های طرح اراضی، تفکيک به مربوط های نقشه بررسی و آوری جمع 1-2-1

 .موجود وضع های نقشه کردن بهنگام و است شده داده ها خيابان بندی شبکه وضع در که راتیييتغ

 عمومی موسسات و ها سازمان به متعلقاراضی  محل تعيين و زمين مالکيت به مربوط مسائلمشروح  بررسی 2-2-1

 غيره و اوقاف شهری زمين سازمان شهرداری،

 مختلف محالت در غيره و سرقفلی ،ها ساختمان اراضی، قيمت تغييرات بررسی 3-2-1

برای  آنها .......امکانات اجرایی تطبيق آنها با  منظور به ،محل در اراضی از ادهاستف موجود وضع های نقشه کنترل 4-2-1

 تفضيلی های طرحاستفاده از 

 های تراکم کنترل موردمطالعهمختلف مناطق و محالت  منالی ساختمانی( و جمعيتی) موجود راکمت بررسی 5-2-1

 امکانات و واقعيات با بيشتر انطباق برای آها تعدیل وملز صورت در و شهر عمران و وسعهت طرح در پيشنهادشده

 .اجرایی

 ،(نگهداری ارزش واجد - مرمتی ،یبتخری) ساختمانی کيفيت معماری، مصالح، نوع ازنظر ها ساختمان وضع بررسی 6-2-1

 .برداری نمونه و محلی مشاهدات اساس بر و موردمطالعه مختلف مناطق و محالت در غيره و ها ساختمان طبقات تعداد
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 توجه با آنها به مربوط حفاظتی ضوابط و حریم تعيين و هاآن اطراف نماهای با رابطه در تاریخی های محوطه بررسی 7-2-1

 مسئول های سازمان توسط شده تعيين معيارهای و ضوابط به

 نوع و شيب درصد عرضی، مقطع ،مفيد سطح رض،ع طول،) موجود های خيابان شبکه وضع برداشت و بررسی 8-2-1

 .(آن پوشش

 به توجه با ،ها پارکينگ حجم و موقعيت و مهم های تقاطع و ها خيابان در مرور و عبور حجم تعيين و رسیب 9-2-1

 .شهر عمران و توسعه طرح در شده بينی پيش بندی شبکه

 آنها رایاج به مربوط مشکالت و مسائل بررسی و محل در طرح در شده بينی پيش اصلی های خيابان رمسي کنترل 1۰-2-1

 ترین منطقی انتخاب و رهغي و کالبدی و اجتماعی مسائل و اجرایی های هرم اراضی، تفکيک مالکيت وضع ازنظر

 .شهر عمران و توسعه طرح پيشنهادهای اساس بر مسيرها

 به مربوط مشکالت و مسائل بررسی وشهر  عمران و توسعه طرح در شده بينی پيش اراضی از استفاده نحوه کنترل 11-2-1

 تفصيلی طرح در آن به بخشيدن قطعيت منظور به آن، اجرای

 وضع از الزم نمودارهای و ها نقشه سایر و یاراض از استفاده نحوه و ها خيابان شبکه های نقشه و ها گزارش تهيه  12-2-1

 موجود

 تفصيلی های طرح تهيه -3

 :اولویت ترتيب به شده تعيين مناطق و محالت تحصيلی های نقشه تهيه 1-2

 استفاده نحوه تعيين فرعی، و اصلی های خيابان کف تعيين ضمن دسترسی های کوچه حدتا  ها خيابان شبکه نقشه 1-1-2

 عمران و توسعه طرح پيشنهادهای برای ساختمانی و جمعيتی های تراکم و شده قطعی و( تفضيلی) مشروح اراضی از

 25۰۰/1 حداقل مقياس به. محلی مشروح های بررسی از حاصله نتایج و شهر

 سازی محوطه شهری، فضاهای نقشه قبيل از) لیتفضي پيشنهادهای علی موارد دادن نشان برای نمونه های نقشه 2-1-2

 موارد لزوم. در و (غيره و مسکونی های ساختمان

 :طرح ضميمه توجيهی های گزارش و مقررات و ضوابط هيهت 2-2

 تفصيلی طرح با تطبيق برای شهر عمرانی ساله پنج برنامه مورد در الزم اصالحی پيشنهادهای 1-2-2

 معابر، توسعه و احداث بنا، احداث. زمين تفکيک ،ها تراکم اراضی، از استفاده نحوه به مربوط مقررات و ضوابط 2-2-2

 لیيتفص طرح پيشنهادهای به توجه با. غيره و شهری فضاهای ،ها ميدان

 ها برنامه و ها طرح اجرای بر کنندگان نظارت و مجریان سایر و شهرداری فنی کادر برای الزم های دستورالعمل 3-2-2

 .تفصيلی طرح پيشنهادهای به مربوط توضيحات و ها گزارش سایر 4-2-2
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پیوستشمارهپنج

 شهرعمرانیسالهپنجبرنامهبهمربوطشهرسازیجزئیاتهاینقشهتهیهومطالعاتانجام

 :شهر عمرانی ساله پنج برنامه های طرح به مربوط مشروح های بررسی -1

 اساس بر که معيارهایی و ضوابط با همراه شهر، عمرانی ساله پنج برنامه بروزهای مشخصات و فهرست تعيين و بررسی 1-1

 .گيرد قرار موردتوجه بایست تفصيلی های طرح با شهر عمران و توسعه طرح پيشنهادهای

 سبز، فضاهای ،ها ميدان ،ها خيابان از اعم شهر عمرانی ساله پنج برنامه در شهرسازی های پروژه قطعی موقعيت تعيين 2-1

 و دارند جزئيات های نقشه و طرح به احتياج شهری مقياس در که طقیمنا و ؛شهری فضاهای سایر ،ها محلهمراکز 

 .شوند برداری نقشه باید مزبور های طرح تهيه برای که مناطقی محدوده تعيين همچنين

 مطالعات، محدوده در واقع بناهای معماری ،ها ساختمان کيفيت و مالکيت به مربوط های بررسی و مطالعات انجام 3-1

 .گيرد قرار موردتوجه شهرسازی جزئيات پيشنهادی های طرح در باید که عواملی سایر و ارزش واجد شهری فضاهای

 :ساله پنج برنامه در شده بينی پيش های طرح در شهرداری جزئيات های نقشه تهيه -2

 مراعات اجرای یعرض و طولی مقاطع و پروژه خط) تعریضی و احداثی معابر و ها خيابان شهرسازی اتجزئي های نقشه 1-2

 به (غيره و هاکشی خط ،ها تقاطع آنها، اطراف های پارکينگ. روها پياده ،خصوصيات فضاهای سبز و موقعيت به مربوط

 5۰۰/1 حداقل مقياس

 های نقشه تهيه که نحوی به) سبز فضاهای و ها کبان شهری، باز فضاهای و مبانی شهرسازی جزئيات های نقشه 2-2

 (.باشد ممکن آنها اساس بر سازی محوطه

 در شهری، عمومی احتياجات رفع برای و شده بينی پيش مناطق سایر و محالت مراکز شهرسازی اتجزئي های نقشه 3-2

 .مناسب مقياس به شهر عمرانی ساله پنج برنامه

 برنامه در ضروری اصالحات پيشنهاد لزوم، صورت در و شده تهيه های طرح به توجه با یمقدمات های هزینه برآورد  4-2

 .مربوط مالی منابع سایر و شهرداری امکانات گرفت نظر در با و شهر یعمران ساله پنج

 و معماری ساختمانی، معيارهای و ضوابط و اجرایی های دستورالعمل و نمودارها ها جدول توجيهی، های گزارش 5-2

 .کرد قرار موردتوجه باید فوق های طرح گرفتن نظر در با که شهرسازی
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 6شمارهپیوست

سالهپنجبرنامهوشهرعمرانوتوسعهاجرایبرنظارت6شمارهپوست

آننفوذحوزهعمرانیهایفعالیتوشهرعمرانی

 :ساله پنج دوره یک برای شهرداری با همکاری -1

 فنی. ریزی برنامه واحدهای تجهيز و تشکيل درزمينه شهرداری با همکاری 1-1

 و کنترل ،ریزی برنامه نيازهای ارزیابی انسانی نيروی این امکانات شهرداری، موجود فنی کادر و تشکيالت سیبرر 1-1-1

 .مزبور فنی واحدهای تجهيز و تشکيل جهت در همکاری همچنين و عمرانی های طرح اجرای

 .شهرداری موردنياز فنی کادر استخدام و انتخاب مورد در اظهارنظر 2-1-1

 و ها طرح اجرای و ریزی برنامه به مربوط مسائل درزمينه مربوط های سازمان سایر و شهرداری فنی کادر آموزش 3-1-1

 .آن نفوذ حوزه و شهر عمرانی های برنامه

 آن نفوذ حوزه و شهر عمرانی های فعاليت هدایت و کنترلدرزمينه مسئول های سازمان سایر و شهرداری با همکاری 2-1

 .برنامه ساله پنج دوره برای

 مختلف ایه درزمينه استفاده منظور به شهری های ساختمان و اراضی مورد در اطالعاتی سيستم تنظيم و تهيه 1-2-1

 .غيره و اراضی تفکيک ساختمانی، پروانه صدور شهری اصالحات قبيل از شهرداری موردنياز

 های فعاليت کنترل و هدایت زمينه در مسئول، های سازمان دیگر و شهرداری موردنياز مشورتی امور سایر انجام 2-2-1

 .نذ آنفو حوزه و شهر عمران و توسعه به مربوط

 :شهرسازیجزئیاتوتفصیلیهاینقشهاصالحوتكمیل  -2

 منظور به مزبور های طرح در الزم اصالحات انجام و تکميل و اجرا ضمن تفصيلی های طرح مشکالت و مسائل بررسی 1-2

 .شهر عمرانی نيازهای و امکانات و ها واقعيت با تطبيق

 و الزم اصالحات انجام و شهرداری عمرانی های طرح و شهرسازی جزئيات های نقشه اجرای مشکالت و مسائل بررسی 2-2

 .شده تعيين ساله پنج دوره طی آنها اجرای بر عاليه نظارت

 :آنهااجرایاولسالسهپایانازپسشهرعمرانوتوسعههایبرنامهوهاطرحدرتجدیدنظر -3

 و شهر عمرانی های برنامه و ها طرح در نشده بينی پيش مسائل مورد در الزم های بررسی انجام و اطالعات آوری جمع 1-3

 .است الزم مزبور های برنامه و ها طرح کردن هنگام برای که مالی بررسی و آنها اجرایی مشکالت

 های گزارش و ها نقشه تهيه ساله سه دوره پایان از پس شهر عمرانی های طرح و ها برنامه در تغييرات انجام پيشنهاد 2-3

 .بیوصت برای آنها ارائه و شده انجام اصالحات دهنده نشان مهيمض

 نهایی شده گامبهن ایهبرنامه و ها طرح تهيه 3-3
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 ضرورت 3 شماره پيوست مطالعات کل در اساسی تغيير که باشد نحوی به نشده بينی پيش تغييرات که درصورتی :تبصره

 در کارفرما توافق با ،شده ارائه کارفرما به طرح، کننده تهيه دستگاه طرف از توجيهی گزارش طی مراتب باید باشد، داشته

 .آید عمل به الزم اصالح خدمات شرح به مربوط های الزحمه حق

 شهرنفوذحوزهدرموردنیازعمرانیهایبرنامهوهاطرحتكمیلوتهیه -4

 متنظي منظور به نفوذ حوزه مورد در شده ارایه های برنامه در نظر تحدید لزوم، مورد در و تکميلی مطالعات انجام 1-4

 .شهر نفوذ حوزه عمران و توسعه هایونياز واقعيتها ،امکانات به توجه با اجرا قابل و مشخص پيشنهادهای

 .کارفرما طرف از ارجاع صورت در و ضروری موارد در شده ارائه پيشنهادهای اجرای برای الزم های طرح يهته 2-4
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 الزحمهحقمحاسبهنحوه

 (:3 شماره پيوسته موضوع خدمات،) قرارداد اول مرحله حمهالز حق محاسبه نحوه -1

 محاسبه زیر فرمول طریق از شهر عمران و توسعه های برنامه و ها طرح هتهي و مطالعات به مربوط خدمات الزحمه حق -الف

د:گرد می پرداخت و  

 

Y1=P.X1 

 Y1 قسم این الزحمه حق کل از است عبارت J ریال به خدمات، از 

P مربوط شهر جمعيت گرفتن نظر در با باید آن، برآورد منظور به که قرارداد عقد سال در شهر موجود جمعيت از است بارتع 

 تا کشور اخير عمومی سرشماری دو فاصله در شهر آن جمعيت رشد نرخ احتساب با و کشور عمومی سرشماری آخرین در

 .شود محاسبه قرارداد عقد سال

 X1 محاسبه پيوست، این کی شماره جدول طبق و است شده گرفته نظر در ریال به نفر هر برای که قيمتی از است عبارت 

 های گروهبين  معادله حل با و است نشده درج یک شماره جدول در عيناً آن رقم که جمعيت از مقادیری برای. گردد می

 .شود می تعيين ریال - نفر قيمت مربوط

 توسعه های برنامه و ها طرح تهيه و مطالعات الزحمه حق درصد( 12) دوازده معادل شهر نفوذ حوزه مطالعات حمهالز حق -ب

 .شود می گرفته نظر در است شده محاسبهپيوست  این یک دبن الف تقسم ادمف به توجه با که شهر عمران و

  :4 شماره پيوست موضوع خدمات دوم مرحله الزحمه حق محاسبه نحوه -2

 طریق از شهر ( موجود شده ساخته مناطق) رپ بافت تفصيلی های طرح تهيه و مطالعات به مربوط خدمات حمهالز حق - الف 

 :گردد می پرداخت و محاسبه زیر فرمول

Y2=S2.X2 

 Y2 ریال به خدمات، از قسمت این الزحمه حق کل از است عبارت. 

S2 است رسيده کارفرما تأیيد به و شده مشخص شهر عمران و توسعه طرح در که شهر تفبا سطح از است عبارت. 

X2 این دو شماره جدول طبق و شده گرفته نظر در ریال به شهر در بافت سطح مترمربع هر برای که تیمقي از است عبارت 

 .گردد می محاسبه پيوست
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 معادله حل با ریال به مترمربع هر قيمت. است شده درج( 2) دو شماره جدول در عيناً آن رقمکه  شهر سطح از مقادیری برای

 .دگرد می يينط تعمربو های گروه بين

 زیر فرمول طریق از شهر (جدید توسعه مناطق) خالی بافت تفصيلی های طرح تهيه به مربوط خدمات الزحمه حق - ب

 :گردد می پرداخت و محاسبه

Y3=S3.X3 

 

Y3 ریالبه  خدمات، از قسمت این الزحمه حق کل از است بارتع 

 S3ابالغ طرح کننده تهيه دستگاه به تفصيلی طرح تهيه برای کارفرما توسط که شهر خالی بافت سطح از است عبارت 

 .گردد می

 این به شماره جدول طبق وشده  گرفته نظر در ریال به شهر خالی تباف سطح مترمربع هر برای که قيمتی از است عبارت به

 .گردد می محاسبه وستيپ

 معادله حل با ریال به مترمربع هر قيمت. است شده درج سه شماره جدول در عينا آن رقم که شهر سطح از مقادیری برای

 .شود می تعيين مربوط های گروه بين

 :تعدیل ضرایب -3

 در قرارداد( 4 و 3 شماره های پيوست موضوع خدمات) دوم و اول مرحله های الزحمه حق تعدیل امکان ایجاد ظورمن به - الف

 این در که شده گرفته نظر در (K) الزحمه حق تعدیل عمومی بیضر عنوان به ضریبی زندگی، هزینه شاخص با رابطه

 .است شده فرض( 1) یک معادل قرارداد

 خواهد بود. وبودجه برنامه سازمان توسط آن ابالغ و ينتعي به منوط تون ضریب در تغييری هرگونه

 :گردد می تعيين زیر شرح به کشور مختلف های استان برای الزحمه حق ای منطقه تعدیل ضرایب - ب
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8شمارهپیوست

 قراردادعمومیشرایط

 طرح کلی ولاص در تغيير باعث که شود شناخته سالی شهر تفصيلی های طرح تهيه و مطالعه حين در چنانچه -1

 شورای تصویب سورت در و کرده مشخص را مربوط مسائل طرح کننده تهيه دستگاه. باشد شهر عمران و توسعه

 مهالزح حق و کرد خواهد اعالم را لیاص خدمات مسدود قرارداد، طرفين توافق با ایران معماری و شهرسازی عالی

 کننده تهيه دستگاه به کارفرما توسط و شده می مربوط تعميرات حجم به توجه با نظر مورد خدمات انجام مدت و

 .شد خواهد ابالغ طرح

 موجود وضع های نقشه نمودن هنگام به موظف طرح کننده تهيه دستگاه شهر، بهنگام های نقشه دانفق صورت در -2

 .باشد می لیمح های برداشت و موجود هوایی های عکس از استفاده با شهر

 و مسائل مورددر  را شهرداری و قرارداد این وقوع خدمات انجام زمان در است موظف طرح کننده تهيه دستگاه -3

 یک منظور بدین و نماید ییراهنماو  ارشاد قرارداد، موضوع خدمات مربوط مسائل قالب در شهری حاد مشکالت

 .نماید رفیمع مربوط شهرداری به رابط طرح، عنوان به را خود متخصصان از نفر

 ها آن مزایای و قحقو که را شهرداری صالح ذی کارمندان از نفر پنج حداقل است موظف طرح کننده تهيه دستگاه -4

رسيده باشد در انجام  کارفرما تائيدبه  ها آنصالحيت و شرایط کار  و ؛پرداخت خواهد شد شهرداری طرف از

ضوابط و مقررات اداری خود بکار گمارد. دستگاه تهيه طرح  اساس بردر دفتر محلی خدمات موضوع این قرارداد 

موظف خواهد بود که سعی کند کارمندان مذکور را به نحوی آموزش دهد که بعد از اتمام مطالعات قادر به پيشبرد 

 در شهرداری باشند. هشد تهيه های طرحو ادامه 

نخواهد بود  قراردادبرای انجام خدمات موضوع این  3 دربندطرح مجاز به استخدام افراد مذکور  کننده تهيه دستگاه -5

 مگر با اجازه کتبی شهرداری مربوط و کارفرما.

دفتر است کليه خدمات موضوع این قرارداد را به وسيله متخصصان در دفتر مرکزی و  موظف حطر کننده تهيه -6

 محلی بسته به مورد انجام دهد.

است صورت اسامی متخصصان و کارکنان دفتر محلی و مرکزی مربوط به انجام  موظف طرح کننده تهيه دستگاه  -7

خدمات موضوع این قرارداد را همراه با فتوکپی مدارک تحصيلی و سوابق تجربی آنها در مدت زمانی که برای 

 کارفرما برساند. تائيدارائه داده و به  کارفرما به پرداخت پيش پرداخت تعيين شده،

مربوط پياده  های نقشهبر روی  امکان حدها را تا  گزارشموظف است کليه مطالعات و  طرح کننده تهيه دستگاه -8

 تصویب به کارفرما تحویل دهد. برای( آن و فيلمایچاپ از ) مربوطنماید و همراه با دو نسخه عکس هوایی شهر 

 برداری نقشهسازمان  های نقشهتوسعه و عمران و تفصيلی شهر( باید طبق استاندارد  های طرح) ها نقشهابعاد آلبوم  -9

 ارائه گردد.
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است، باید در  قرارگرفته مورداستفادهمدارک و منابعی که برای انجام مطالعات موضوع این قرارداد فهرست  -1۰

 مربوط منعکس گردد. های گزارش


