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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان
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 «ایران قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری»

 

برای مردم همچنین به منظور  بهترهای شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست برای هماهنگ کردن برنامه: 1ماده

های اصیل آن با در نظر سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه رعایت سبکهای مختلف معماریاعتالی هنر معماری ایران و

 های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور باشیوهفنی و در نتیجه یافتن گرفتن روشهای نوین علمی و

 .شودایران تأسیس می معماریمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی وتوجه به شرایط اقلی

 :وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است: 2ماده

 .بررسی پیشنهادهای الزم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران -1

 -بندی شهری که شامل منطقه ح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامعاظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوای -2

فضای سبز و سایر  -تأسیسات عمومی  -مسکونی  -اداری  - بازرگانی -تعیین مناطق صنعتی  -نحوه استفاده از زمین 

 .باشدنیازمندیهای عمومی شهر می

 .تفصیلی هایخارج از نقشهبررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها  -3

 .های شهرسازینامهتصویب معیارها و ضوابط و آیین -4

 :اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از: 3ماده

 .وزیر آبادانی و مسکن -1

 .وزیر کشور -2

 .وزیر اقتصاد -3

 .وزیر فرهنگ و هنر -4

 .وزیر آب و برق -5

 .یوزیر کشاورزی و منابع طبیع -6

 .وزیر جنگ -7

 .رییس سازمان برنامه و بودجه -8

 .ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود

فرماندار کل و انجمن شهرستان و  در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا:3-1تبصره

 .مورد استفاده قرار خواهد گرفت ذیصالحیت کسب و کارشناسانانجمن شهر و شهردار و

رأی معتبر خواهد  5حداقل  جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با: 3-2تبصره

 .بود

شرکت کند یکی از معاونان  در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا: 3-3تبصره

 .خواهد داشتخود را به شورا اعزام



 
  

 

www.dad-man.ir 

کند که تحت خود واحدی ایجاد می وزارت آبادانی و مسکن به جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیالت: 4ماده

 :انجام دهد و معماری آن وزارت وظایف زیر رانظر معاون شهرسازی

آن به انتخاب اعضای شورای  های فنی که اعضایکمیتهبررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق  -1

 .شوندمؤسسات ذیربط تعیین میعالی شهرسازی و

 .های شهرسازینامهتهیه معیارها و ضوابط و آیین -2

حین تهیه طرحهای  نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوط در -3

 .تفصیلی

 .ای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهرینظارت در اجر -4

مسئول و ارشاد و راهنمایی  ها و سازمانهایابالغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه -5

 .جامع شهری مسائل ناشی از اجرای طرحهایدستگاههای مربوط در مورد

 .ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری -6

 .آوری اطالعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماریجمع -7

و انجام مسابقات شهرسازی  تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط -8

 .مذکور در این قانون کنفرانسهای الزم به منظور نیل به هدفهایو معماری و تشکیل

فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به  و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا بررسی: 5ماده

انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی  کل و به عضویت رییسریاست استاندار یا فرماندار

 های تفصیلی که به تصویبد. آن قسمت از نقشهشومیکننده طرح انجاممهندس مشاور تهیه و مسکن و نماینده

اساس طرح جامع شهری مؤثر در های تفصیلی اگراالجرا خواهد بود. تغییرات نقشهانجمن شهر برسد برای شهرداری الزم

 .باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد

ماده مذکور  4و بند  4 ماده 3شهرداری پایتخت از شمول این ماده همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند  :5-1تبصره

 .مستثنی خواهد بود

ای که شهرداری تفکیک طبق نقشه باشند ثبت کل مکلف است در مورد هردر شهرهایی که دارای نقشه جامع می: 6ماده

باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند  کرده جامع تفصیلی یا هادی تأییدبر اساس ضوابط طرح

 مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسبشهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف طبق نقشه تفکیکی

 .نموداقدام خواهند مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز رأساً

 .باشندمی 2مفاد ماده  شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق: 7ماده

مراتب  5شهری موضوع ماده  در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی :7-1تبصره

 .االجرا خواهد بودالزم مطرح و نظر شورای عالی قطعی ودر شورای عالی شهرسازی

آبادانی و مسکن هر نوع اطالع  های دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارتکلیه سازمان: 8ماده

 .بگذارند معماری را در اختیار وزارت مذکورمربوط به شهرسازی و

تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه  های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنینعقد قراردادهای مربوط به نقشه: 9ماده

 .مسکن خواهد بود کسب نظر از وزارت آبادانی وطرحهای مذکور موکول به
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تهیه و پس از تأیید شورای عالی  نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشورآیین: 10ماده

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدشهرسازی و معماری به

مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب  ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقرراتاصالح پاره 98و  97مواد : 11هماد

 .این قانون ملغی است

 


