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آمادگی آزمون شهرسازي:اولجزوه 

فهرست موضوعی و کلیدي مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري

ویژه منابع آزمون شهرسازي

تهیه شده:خانه عمران اشراق

مؤلف: جوادرحمانی

www.shop-eng.ir

Tell:09126418417
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شوراي عالی شهرسازي و معماري
)4(شواراي عالی شهرسازي و طرح تفصیلی و انجمن شهر7و 5ماده 

 شوراي عالی شهرسازي5ماده
 شوراي عالی شهرسازي7ماده
 تفصیلی در شوراي عالی شهرسازيتصویب طرح
تصویب طرح تفصیلی در انجمن شهر

)6(لزوم تصویب در شوراي عالی شهرسازي
طرح ملی در شهر یا حریم استحفاظی شهر
دستورالعمل و تغییر سیاست موثر در چگونگی رشد و توسعه شهر و اساس طرح جامع شهر
نطقه ايجزئی از طرح جامع سرزمین باشد و با عملکرد ملی و م
) 1367سال –) 9تأسیسات پاالیشگاه و پتروشیمی
) 1367سال –) 9تصویب اولویت طرح جامع و هادي شهرهاي فاقد طرح

)113(ي عالی شهرسازيرافهرست طرح هاي مصوب شو
)139(قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي

) وظایف و جلسات و نحوه **) 145)** وظایف شوراي عالی شهرسازي (139وظایف شواري عالی شهرسازي
)192تصویب (

) 180اعضا و معرفی شوراي عالی شهرسازي () **139اعضا شوراي عالی شهرسازي(
191** وظایف ()181(دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي)** 141(دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي(
141هاي تفصیلی شهري در هر استان (بررسی و تصویب طرح(
 142(افراز در شهرهاتفکیک و(
143(اجراي مصوبات شوراي عالی توسط شهرداري(
143(در اختیار گذاشتن اطالعات دستگاه دولتی براي مسکن و شهرسازي(
143(عقد قرارداد مربوط نقشه جامع با مهندس مشاور(
147(ریاست شوراي عالی شهرسازي(
191** وظایف ()181(کمیته فنی شوراي عالی شهرسازي(
 194**نحوه تشکیل کمیسیون و وظایف و دبیرخانه آن ()183(قانون شوراي عالی شهرسازي5کمیسیون ماده(
192هاي تخصصی شوراي عالی شهرسازي (گروه(

مسجد و اماکن متبرکه و اوقاف
)4(1362سال –اماکن متبرکه و مساجد و اداره اوقاف

)87(1387سال –عمران شهريهاي توسعه و یابی مساجد در طرحضوابط مکان
مساحت مساجد
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یابی مساجد در شهرهاي جدیدمکانی
هاي مسکونییابی مساجد در شهركمکانی
ح تفصیلی و جامعرمحوریت مسجد در ط
مساجد در طرح هادي روستایی
ضوابط معماري و پارکینگ مساجد

)36(1375سال –اسالمی–ضوابط شهرسازي و معماري ایرانی 
عنوان نماد شهر اسالمیمسجد به

)244هزینه ساخت مسجد (

طرح جامع شهر
)4(اساس طرح جامع شهر

محتواي طرح جامع سرزمین
7) و (4(محتواي اصلی و اساس طرح جامع شهر(

)6دستورالعمل و تغییر سیاست موثر در چگونگی رشد و توسعه شهر و اساس طرح جامع شهر (
)7(ساختمانی و کاربري اراضی در طرح توسعه شهريضوابط منطقه بندي و تعیین تراکم

رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر
) 9تصویب اولویت طرح جامع و هادي شهرهاي فاقد طرح (

)12(1368سال –مطابقت طرح آماده سازي با طرح جامع و تفصیلی و هادي
)13(1368سال –جامعساله طرح20ساله و 10منظور کردن دوره 

)15(1369سال -هاي جنگ زدهطرح جامع شهرهاي استان
)15(1369سال -هزار نفر200تصویب طرح جامع شهر زیر 

)19(1369سال -فیزیکی اجراي توسعه و عمران پیشنهادي طرح جامع و هادي-تهیه تراز مالی
)20(1370سال –ضوابط و مقررات طرح جامع و هادي

قتعیین مناط
موارد استفاده از زمین
ضوابط تفکیک زمین
ضوابط احداث ساختمان
طبقه بندي راه و دسترسی
هاانواع حریم

)28(1370سال –ضوابط شهرسازي و ساختمانی در طول تهیه تا تصویب طرح هادي و جامع و تفصیلی
)30(1371سال –نحوه بررسی و تصویب طرح جامع شهري

 نفرهزار 200شهر کمتر از
 هزار نفر200شهر بیشتر از
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هاي جنگ زدهلغو مصوبه شهرهاي استان
 1374سال --) 36هزار نفر (200نحوه بررسی طرح جامع شهرهاي مرکز استان کمتر از

)33(1372سال –ضوابط بررسی طرح جامع شهرهاي جدید
)43(1378سال –ضوابط جلوگیري از افزایش محدوده شهرها در طرح جامع و هادي

طرح تفصیلی موضعی و طراحی شهري
افزایش تراکم ناخالص شهري
ضوابط بلندمرتبه سازي و مکانیابی آن
تفکیک زمین و واگذاري آن
تغییر کاربري اراضی زراعی و باغات

)65(1386سال –هزار نفر به شوراي برنامه ریزي و توسعه استان100بررسی و تصویب طرح جامع شهري زیر 
)69(1386سال –تهیه طرح جامعه شهري با رویکرد ساختاري و راهبرديلزوم 

) 129(ضوابط شهرسازي و ساختمانی در طول تهیه تا تصویب طرح هادي و جامع و تفصیلیدستورالعمل
هاي احتیاطینقشه حریم
هاي ذخیرهزمین

)143عقد قرارداد مربوط نقشه جامع با مهندس مشاور (
)143اختالف در اجراي طرح جامع و تفصیلی (ابهام و اشکال و 

)145تعریف طرح جامع شهر(
)201) و (172(تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید

)** تهیه طرح جامع براي کلیه شهرها 190) ** اسناد طرح جامع (184) ** نحوه تصویب (179تعریف طرح جامع (
)224() ** تهیه طرح جامع براي شهرهاي داراي طرح هادي224(

)188جلب مشارکت مردم در طرح جامع و هادي (
)196با اساس طرح جامع (5مصوبات کمیسیون ماده مغایرت 

)211تهیه طرح جامع شهر جدید (
)246تهیه طرح جامع با رویکرد اولویت توسعه درونی (

طرح هادي شهر
)12(1368سال –مطابقت طرح آماده سازي با طرح جامع و تفصیلی و هادي

)19(1369سال -فیزیکی اجراي توسعه و عمران پیشنهادي طرح جامع و هادي-تهیه تراز مالی
)20(1370سال –ضوابط و مقررات طرح جامع و هادي

تعیین مناطق
موارد استفاده از زمین
ضوابط تفکیک زمین
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ضوابط احداث ساختمان
طبقه بندي راه و دسترسی
هاانواع حریم

)28(1370سال –ضوابط شهرسازي و ساختمانی در طول تهیه تا تصویب طرح هادي و جامع و تفصیلی
1370سال -ضوابط شهرسازي و ساختمانی در طول تهیه تا تصویب طرح هادي و جامع و تفصیلیدستورالعمل

)129 (
هاي احتیاطینقشه حریم
هاي ذخیرهزمین

)43(1378سال –شهرها در طرح جامع و هاديضوابط جلوگیري از افزایش محدوده 
طرح تفصیلی موضعی و طراحی شهري
افزایش تراکم ناخالص شهري
ضوابط بلندمرتبه سازي و مکانیابی آن
تفکیک زمین و واگذاري آن
تغییر کاربري اراضی زراعی و باغات

)9(1367سال –تصویب اولویت طرح جامع و هادي شهرهاي فاقد طرح  
)224طرح جامع براي شهرهاي داراي طرح هادي (تهیه 

)143(1353سال –تعریف طرح هادي
)185(تعریف طرح هادي شهر

)185طرح هادي شهر نحوه تصویب (
)188جلب مشارکت مردم در طرح جامع و هادي (

طرح هادي روستا، روستا و بنیاد مسکن
طرح هادي

)87مساجد در طرح هادي روستایی (
)134هادي روستا واقع در حریم شهر (تغییر در طرح

)156فرادست طرح هادي روستایی و طرح بهسازي بافت با ارزش روستایی (
)165آیین نامه تهیه و تصویب طرح هادي (

تعریف روستا
تعریف منطقه روستایی
تعریف طرح هادي
اهداف طرح هادي
) 166شوراي تصویب (
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موجود در ابعاد منطقهشناخت وضع موجود و شناسایی و مطالعه وضع
) 168طرح فیزیکی و غیر فیزیکی طرح هادي(
اجراي طرح هادي و نظارت بر آن
) 169روش تهیه و تصویب طرح هادي(
بودجه طرح هادي

)179(تعریف طرح هادي روستا
)221(محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي

بنیاد مسکن
)162(1366سال –اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی

تعریف
)* 167وظایف*(
)* (شوراي مرکزي، سرپرست، بازرسان) 166ارکان*(
) 169) *(164بودجه، امکانات و منابع مالی*(
پرداخت مالیات
شخصیت حقوقی بنیاد
داشتن شعبه و نمایندگی
آیین نامه اجرایی

)218جهت واگذاري اراضی (استعالم از دهیاري و بنیاد مسکن
)226(مسکن و توسعه کالبدي روستابنیاد 

روستا
)47(1378سال –سطح بندي مناطق و مراکز روستایی

حوزه، مجموعه و منظومه
خدمات رسانی در مناطق روستایی

)56(1379سال –گاه روستاییضوابط تهیه طرح ساماندهی فضا و سکونت
ايتوصیه طرح ناحیه
بافت با ارزش روستاییفرادست طرح هادي روستایی و طرح بهسازي

)134حریم روستا داخل شهر (
)134انحالل شوراي اسالمی و دهیاري روستا و واگذاري به شهرداري (

)134انحالل روستا (
)134شهر شدن روستا (

)135مرجع رسیدگی به تخلفات در محدوده روستا واقع در حریم شهر (
)151تفکیک در محدوده روستا (


