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 (فرم ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرکها و نواحی صنعتی  )

 

 
 هتز اس اعزاف هحذٍدُ 5عزف لزارداد هَظف است ساختواًْا ٍ تاسیسات هزتَط تِ وارگاُ ، وارخاًِ ، اًثار ٍ یا اداری خَد را حذالل تِ فاغلِ  -1

 هتز هٌظَر ضَد هطزٍط 5/3در هَرد سهیي ّای تِ هساحت یه ّشار هتز هزتغ ٍ ووتز اس آى حزین هزلَم هی تَاًذ حذالل . سهیي احذاث ًوایذ

 . هتز تایذ رػایت ضَد 5 هتز تداٍس ًىٌذ ٍ در غیز ایٌػَرت حزین 6تِ ایٌىِ حذاوثز ارتفاع ساختواى ّای داخل ػزغِ اس 

 

. هی تَاى در حزین دیَار هداٍر تِ خیاتاى دستزسی احذاث گزدد (ّوىف   ) تٌْا ساختواى ًگْثاًی ٍ سزایذاری در یه عثمِ – 1       تثػزُ 

 

 هتز تاضذ عزف لزارداد هَظف است تا 20در غَرتی وِ ضْزن ًشدیه فزٍدگاُ تَدُ ٍ ارتفاع ساختواى یا تأسیسات ٍ یا دٍدوص آى تیص اس  -2

هزاخؼِ تِ ادارُ فزٍدگاُ هحل ، هَافمت فزٍدگاُ را تا ارتفاع هستحذثات اخذ ٍ تِ ضزوت ارائِ ًوایذ ٍ در غَرتی وِ عثك تطخیع فزٍدگاُ ًیاس 

 .تِ ًػة ػالین ٍ چزاؽ ّای هخػَظ َّاًَردی تاضذ ًسثت تِ ًػة ػالین ٍ چزاؽ عثك ًظز هماهات فزٍدگاُ الذام ًوایذ 

 

 .احذاث ّز گًَِ ساختواى هستلشم دریافت هدَس احذاث تٌا اس ضزوت ضْزوْای غٌؼتی استاى هی تاضذ  -3

 

احذاث سىَ تا  ) هتز 2 هتز ٍ اضالع هداٍر هؼاتز تایذ تِ غَرت هطثه تِ ارتفاع حذٍد 2دیَارّای تیي لغؼات هی تایست حذاوثز تِ ارتفاع  -4

 .اخزا ضَد  ( ساًتیوتز ٍ تمیِ آى تا ارتفاع هَرد ًظز تِ غَرت هطثه 80هػالح تٌایی حذاوثز تِ ارتفاع 

 

عزف لزارداد هلشم است اهَر رفاّی ٍ تْذاضتی ٍ حفاظتی وارگزاى را هغاتك لَاًیي ٍ همزرات خاری وطَر چِ در سهاى اخزای ػولیات  -5

 .ساختواًی ٍ چِ پس اس پایاى وار ٍ در حیي تْزُ تزداری هزاػات ٍ اخزا ًوایذ

 

تِ هٌظَر حفظ حزین چاّْای آب هَرد ًیاس ضْزن ، حفز چاُ آب تَسظ عزف لزارداد در داخل ضْزن غٌؼتی هٌَط تِ تػَیة ّیات هذیزُ  -6

 .ضزوت ضْزوْای غٌؼتی استاى هی تاضذ

 

. آتْای خاری ًاضی اس تارًذگی هی تایست تَسظ لَلِ ٍ واًال ٍ یا واًیٍَ تِ واًال ّا ٍ واًیٍَّای ضثىِ تخلیِ آتْای سغحی ضْزن هٌتمل گزدد -7

 .ّذایت آتْای سغحی تِ ضثىِ فاضالب هداس ًثَدُ ّوچٌیي تخلیِ پساب تْذاضتی ٍ غٌؼتی تِ ضثىِ آتْای سغحی هوٌَع هی تاضذ 

 

چٌاًچِ لغؼِ سهیي در ًثص لزار گزفتِ تاضذ گَضِ ّایی اس سهیي وِ در تماعغ لزار هی گیزد هی تایست هغاتك ًمطِ تفىیىی ٍ یا ضَاتظ  -8

 .هزتَعِ تِ غَرت پخ یا هٌحٌی ساختِ ضَد ٍ ًػة درب ٍرٍدی ٍاحذ غٌؼتی در پخ هداس ًوی تاضذ 

 

  تزای حفاری پیادُ رٍ یا خیاتاى تِ هٌظَر واتل وطی ٍ یا لَلِ گذاری ٍ یا ًظایز آى عزف لزارداد تایذ لثالً اخارُ ًاهِ وتثی اس دفتز ضْزن  -9

 .غٌؼتی دریافت ٍ در غَرت تزخَرد تا واتل تزق ، تلفي ، لَلِ آب ٍ یا فاضالب هی تایست فَراً هزاتة را تِ ضْزن غٌؼتی گشارش ًوایذ

       تذیْی است خثزاى ولیِ خسارات ٍاردُ تِ تاسیسات ٍ هستحذثات ضْزن اس خولِ سیز ساسی ٍ رٍ ساسی خیاتاى ّا ٍ پیادُ          

.         رٍ ّا ، فضای سثش ، ضثىِ ّای آب ، تزق ، گاس ، تلفي ، فاضالب ،  واًالْا ٍ غیزُ تِ ػْذُ عزف لزارداد خَاّذ تَد

 

ٍاحذ ّایی وِ تِ دلیل هاّیت تَلیذ خَد دارای غذاّا ٍ ارتؼاضات تیطتز اس حذ هداس لاتل لثَل ساسهاى حفاظت هحیظ سیست هی تاضٌذ هَظف  -10

 . ّستٌذ در عزح ّای ساختواًی خَد پیص تیٌی السم را خْت ػایك تٌذی ٍ خلَ گیزی اس اًتطار غَت ٍ ارتؼاش تِ ػول آٍرًذ
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عزف لزارداد هلشم است اس ًگْذاری ستالِ در هحَعِ وارگاُ خَد داری ًوایذ ّوچٌیي سَساًذى ستالِ ّا در هحَعِ وارگاُ تِ ّیچ ٍخِ هداس  -11

 .ًثَدُ ٍ در غَرت هطاّذُ تزاتز همزرات رفتار خَاّذ ضذ

 

ٍاحذ ّایی وِ هیشاى آلَدگی فاضالب آًْا تیص اس حذ هداس لاتل لثَل تػفیِ خاًِ فاضالب ضْزن غٌؼتی هی تاضذ  تایستی لثل اس تخلیِ  -12

. فاضالب خَد تِ ضثىِ ، تػفیِ اٍلیِ ًوَدُ ٍ تؼذ اس پاییي آٍردى هیشاى آلَدگی آى تِ حذ استاًذارد تػفیِ خاًِ ، آى را تِ ضثىِ تخلیِ ًوایٌذ 

ّوچٌیي عزف . تذیْی است احذ اث حَضچِ رسَب گیز ٍ ًػف آضغال گیز در هحل اتػال تِ ضثىِ فاضالب ایي گًَِ ٍاحذ ّا ضزٍری است 

لزارداد هَظف است لثل اس احذاث ٍ تْزُ تزداری تػفیِ خاًِ فاضالب ضْزن غٌؼتی ، پساب خَد را هغاتك ضَاتظ ساسهاى حفاظت هحیظ 

 . درج ضذُ است 6استاًذارد هیشاى آلَدگی هداس فاضالب وارگاُ غٌؼتی ٌّگام تخلیِ تِ ضثىِ در پیَست ضوارُ . سیست رأساً دفغ ًوایذ 

        تذیْی است ٍاحذّایی هداس تِ تخلیِ فاضالب تِ ضثىِ هی تاضٌذ وِ ًتایح آسهایص ضیویایی فاضالب خَد را تِ تاییذ      

.          ساسهاى حفاظت هحیظ سیست رساًذُ تاضٌذ 

 

 .عزف لزارداد هَظف است ضَاتظ ٍ همزرات لاًًَی هزتَط تِ ساخت ٍ ساس ٍاحذ ّای غٌؼتی را رػایت ًوایذ  -13

 

تز اساس استاًذاردّا تِ هٌظَر خلَ  (ارتیٌگ  )عزف لزارداد در سهاى احذاث وارگاُ ٍ اًثار ّا تایستی پیص تیٌی السم را اس ًظز اتػال سهیي  -14

 .گیزی اس اتػال وَتاُ رػذ ٍ تزق ٍ ػَالة آى تِ ػول آٍرد 

 

ٍاحذّایی وِ دارای آلَدگی اس ًظز غذا ، تَ ، گزد ٍ غثار ٍ گاس ، تخارات سوی پیص اس حذ استاًذارد لاتل لثَل ساسهاى حفاظت هحیظ سیست  -15

سظ وارگاُ ّای خَد عثك ضَاتظ ساسهاى هشتَر تِ .هی تاضٌذ هلشهٌذ پیص تیٌی ّای السم را تزای فیلتزاسیَى ٍ تػفیِ آلَدگی ایداد ضذُ تَ

 .ػول آٍرًذ 

 

چٌاًچِ وارگاُ ّای غٌؼتی ًیاس تِ هػزف گاسّایی هاًٌذ اوسیژى ٍ استیلي ٍ غیزُ دارًذ هی تایستی وپسَل ٍ هخاسى هزتَعِ را در خارج اس  -16

 .لزار دٌّذ  (اس هَاد ًسَس ٍ ػایك  ) هتز اس وارگاُ ّا ٍ اًثارّا تا ایداد سایِ تاى 2وارگاُ ّا تِ فاغلِ حذالل 

 

ّز ٍاحذ غٌؼتی هلشم است ستالِ ّا ٍ ًخالِ ّای حاغل اس وارّای ساختواًی ٍ هَاد سائذ خاهذ غٌؼتی ٍ خغز ًان ًاضی اس فزایٌذ تثذیل ٍ تَلیذ  -17

 .را تز اساس ضَاتظ ضْزن غٌؼتی تِ هحل ّای هداس حول ٍ تخلیِ ًوایذ 

 

 . هػالح ساختواًی در حیي ٍ تؼذ اس اتوام ساختواى ٍ ّوچٌیي ًخالِ ّای پس هاًذُ ساختواًی ًثایذ هؼاتز ػوَهی را اضغال ًوایذ -18

 

 .هَاد خام ٍ واالی تَلیذی ٍاحذ غٌؼتی تایذ در هحل ّواى ٍاحذ اًثار گزدیذُ ٍ اضغال هؼاتز ػوَهی هغلماً هوٌَع هی تاضذ  -19

ضوٌاً ٍاحذ غٌؼتی هَظف است هحل تارگیزی ٍ تار اًذاسی هَاد ٍ فضَالت خَد را تٌا تِ احتیاج در هحَعِ داخلی پیص تیٌی ًوایذ ٍ استفادُ اس 

. خیاتاًْا  ٍ سغح پیادُ رٍّا تذیي هٌظَر هوٌَع است 
 

 خْت اًدام ػولیات ساختواًی ، عزف لزارداد هىلف تِ هؼزفی هٌْذس ًاظز دارای پزٍاًِ اضتغال تىار ،عثك همزرات ساسهاى ًظام هٌْذسی       -20

 .استاى ٍ تىویل فزم ًظارت هی تاضذ 

 

 حضَر عزف لزارداد ٍ هٌْذس ًاظز ٌّگام اخذ هدَس احذاث ساختواى الشاهی تَدُ وِ تا اهضاء پطت ًسخِ دٍم هدَس وِ در پزًٍذُ      – 1        تثػزُ 

.                        ضزوت ضثظ خَاّذ گزدیذ ػولی خَاّذ ضذ

 

.  ضزٍع ػولیات ساختواًی اس خاًة عزف لزارداد هٌَط تِ غذٍر احذاث ساختواى اس عزف ضزوت هی تاضذ – 2        تثػزُ 

 

در غَرت ًیاس تِ ّز گًَِ تغییزات در ساختواى ّا ٍ ًمطِ ّای اخزایی عزف لزارداد هىلف است ًمطِ ّای خذیذ را ّوزاُ تا گشارش  - 3        تثػزُ 

.                         تَخیْی هٌْذس ًاظز خْت تزرسی ٍ تاییذ تِ ضزوت ارائِ ًوایذ 

 

عزف لزارداد هلشم تِ اخزای راٌّوای پیطگیزی اس ضیَع وزًٍا در وارگاُ ّای ساختواًی تذٍیي ضذُ تَسظ ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى  -21

 .هی تاضذ


