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 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب

برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط  زیتیب به یر بیرای میرد     :۱ماده 

ری سین   و ملی  و ارا یه  همچنطن به منظور اع الی هنر معماری ایران و رعایب سبکهای مخ لی  معمیا

نظر گرف ن روشهای نوین علم  و فن  و در ن طجه ییاف ن شیطوه هیای  ضواب  و جنبه های اصطل آن با در

اصول  و مناسب ساخ مان  در مناطق مخ ل  کشور با توجه به شرای  اقلطم  و طرز زندگ  و مق ضیطا  

 شود.محل   شورایعال  شهرسازی و معماری ایران تأسطس م 

 :زیر اسب وظا   شورایعال  شهرسازی و معماری ایران به شرح : ۲اده م

 .بررس  پطشنهادهای الز  در مورد سطاسب کل  شهرسازی برای طرح در هئطب وزیران -۱

اظهار نظر نتبب به پطشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررا  مربوط به طرحهیای جامعیه شیهری کیه  -2

تأسطتا   شامل منطقه بندی ی نحوه اس فاده از زمطن ی تعططن مناطق صنع   بازرگان  اداری ی متکون  ی

 .مطباشد شهری فضای سبز و سایر نطازمندیهای عموم  عموم 

 .بررس  و تصیویب نهیا   طرحهیای جیامر شیهری و تتططیرا  آنهیا خیاره از نقشیه هیای تفصیطل  -3

 تصویب معطارها و ضواب  و آ طننامه های شهرسازی۴٫

 :اعضای شورایعال  شهرسازی و معماری ایران عبارتند از : 3ماده 

 شهرسازیوزیر متکن و  -۱

 وزیر کشور -۲

 اق صادوزیر  -3

 هنروزیر فرهنگ و  -۴

 آب و برق -5

  کشاورزی و منابر طبطع وزیر  -6

 جنگوزیر  -7

 ر طس سازمان برنامه و بودجه -8

 اطالعا  و جهانگردی)ارشاد اسالم وزیر -9

 سازمان حفاظب محط  زیتبر طس  -۱1

http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
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وزیر متکن و شهرسازی خواهد بود)اصالح  مصوب ریاسب شورای عال  شهرسازی و معماری ایران با 

۲6/3/۱35۴.) 

تبصره یک: در مورد بررس  طرح هیای جیامر شیهری و تتططیرا  آنهیا بیا نظیرا  اسی اندار ییا معیاون 

فرماندار کل و انجمن شهرس ان و انجمن شهر و شهردار و کارشناسان ذیصالحطب کتب ومورد اس فاده 

 قرار خواهد گرفب.

 5ا  شورا با حضور اکثریب اعضاء رسمطب خواهد داشب و تصمطما  شیورا بیا حیداقل تبصره دو: جلت

 رأی مع بر خواهد بود.

تبصره سه: در صورت  که هر یک از اعضای شورا ن واند شخصاً در هر یک از جلتا  شورا شرکب کند 

 یک  از معاونان خود را به شورا اعزا  خواهد داشب.

به جای دبطرخانه شورایعال  شهرسازی در تشکطال  خیود واحیدی و شهرسازی تکن م وزار :  ۴ماده 

 .ایجییاد مطکنیید کییه تحییب نظییر معییاون شهرسییازی و معمییاری آن وزار  وظییای  زیییر را انجییا  دهیید

بررس  و اظهار نظر در مورد طرحهای جامر شهری از طریق کمط یه هیای فنی  کیه اعضیای آن بیه    -۱

 .شوندستا  ذیرب  تعططن م ان خاب اعضای شورایعال  و مؤ

 .نامه های شهرسازی تهطه معطارها و ضواب  آ طن -۲

نظار  در تهطه طرحهای جامر و تفصطل  و جلب نظر و شیهرداری مربیوط در حیطن تهطیه طرحهیای  -3

 .تفصطل 

 .نظار  در اجرای مراحل مخ ل  طرحهای تفصطل  شهری -۴

ایران به وزارتخانه ها و سازمانهای متئول در ارشیاد  ابالغ مصوبا  شورایعال  شهرسازی و معماری -5

 .و راهنمیییای  دسییی گاههای مربیییوط در میییورد متیییا ل ناشییی  از اجیییرای طرحهیییای جیییامر شیییهری

 .ایجاد یک مرکز مطالعات  و تحقطقات  شهرسازی و معماری-6

 .جمر آوری اطالعا  و آمار اق صادی و اج ماع  و شهرسازی و معماری -7

شگاهها از کارهای مخ ل  معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجا  تشکطل نمای  -8

 متابقا  شهرسازی و معماری و تشکطل کنفرانتهای الز  به منظور نطل به هدفهای مذکور در این قانون

بررس  و تصویب طرحهای تفصطل  شهری و تتططرا  آنها در هر اس ان به وسطله کمطتطون  به :  5ماده 

وزار   شهردار و نمایندگان )و در غطاب وی معاون عمران  اس انداری ( و با عضویبریاسب اس اندار 

متکن و شهرسازی   وزار  جهاد کشاورزی و سازمان مطراث فرهنگ  و گردشگری و صنایر دس   و 
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چنطن ر طس شورای اسالم  شهر ذی رب  و نماینده سازمان نظا  مهندس  اس ان )با تخصص معماری هم

 (.۲3/۱/۱388شود)اصالح  و الحاق  مصوب یا شهرسازی(بدون حق رای انجا  م 

فن  کمطتطون م شکل از  های فن  این کمطتطون بر عهده کارگروه )کمط ه(بررس  یک: تبصره 

 (.۲3/۱/۱388باشد)اصالح  و الحاق  مصوب شاور طرح تفصطل  شهر م کمطتطون و منمایندگان 

باشد)اصالح  و الحاق  مصوب تبصره دو: دبطرخانه کمطتطون در سازمان متکن و شهرسازی اس ان م 

۲3/۱/۱388.) 

  کشور  نطرو  جهاد کشیاورزی و تبصره سه: در مورد شهر تهران معاونطن ذی رب  متکن و شهرسازی 

وسای گردشگری و صنایر دس   و شهردارتهران)ر طس کمطتطون(و همچنطن ر طس شیورای معاونطن ر

)اصییالح  و الحییاق  مصییوب  باشیینداسییالم  شییهر تهییران بییدون حییق رأی   اعضییاء کمطتییطون میی 

۲3/۱/۱388.) 

محل این دبطرخانه کمطتطون در شهرداری تهران خواهد بود. جلتا  کمطتطون با حضور اکثریب اعضاء 

)اصیالح  و الحیاق  مصیوب  اف ه و تصمطما  کمطتطون حداقل با چهار رأی موافق مع بر اسب.رسمطب ی

۲3/۱/۱388.) 

و در سیایر شیهرها تبصره  چهار: در صور  فقدان شورای اسالم  شهر در تهران نماینده وزییر کشیور 

معرف  شده از سوی اس اندار به جای ر طس شورای اسالم  شهر در کمطتطون ذی رب  شیرکب  نماینده

 (.۲3/۱/۱388خواهد نمود)اصالح  و الحاق  مصوب 

در شهرها   که دارای نقشه جامر شهر مطباشند ثبب کل مکل  اسب در مورد هر تفکطک طبق :  6ماده 

تفصطل  یا هادی تأیطد کرده باشد اقیدا  بیه تفکطیک نقشهای که شهرداری بر اساس ضواب  طرح جامر 

نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکطک  شهرداری اقدا  نمایند. هر گاه ظیر  مید  

چهار ماه نقشه تفکطک  از طر  شهرداری حتب مورد به ثبب یا دادگاه ارسیال نشیود ثبیب ییا دادگیاه 

 .دا  خواهند نمودنتبب به تفکطک یا افراز رأساًُ  اق

 ۲شهرداریها مکل  به اجرای مصوبا  شورایعال  شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده :  7ماده 

 مطباشد
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در موارد ابها  و اشکال و اخ ال  نظر در نحوه اجرای طرحهای جامر و تفصطل  و شهری موضوع تبصره: 

 .االجراء خواهد بود ل  قطع  و الز مراتب در شورایعال  شهرسازی مطرح و نظر شورایعا 5ماده 

کلطیه سیازمانهای دول ی  و وابتی ه بیه دولیب مکلفنید در صیور  درخواسیب وزار  متیکن و : 8ماده 

 .شهرسازی هر نوع اطالع مربوط به شهرسازی و معماری را در اخ طار وزار  مذکور بگذارند

مهندسیطن مشیاور همچنیطن تهطیه شیرح های جامر شهری بیا عقد قرارداددهای مربوط به نقشه : 9ماده 

 .وظطفه فن  برای تهطه طرحهای مذکور موکول به کتب نظر از وزار  متکن و شهرسازی خواهد بود

نامه اجرا   این قانون از طر  وزار  متکن و شهرسازی و وزار  کشور تهطه و پس از آ طن : ۱1ماده 

 .ران خواهد رسطدتأیطد شورایعال  شهرسازی و معماری به تصویب هطئب وزی

از اصالح پارهای از مواد قانون شهرداری و قوانطن و مقررا  متایر با مفاد این  98و  97مواد :  ۱۱ماده 

 قانون ملت  اسب.تاریخ تصویب 

. 

 


