
کد کاربری
کاربری 

اصلی

کاربری 

فرعی
تَضیحاتعوارضتراکمسطح اشغالنوع استفاده

هطوَلهطوَلهطوَل(غیش آپاستواى)هسىًَی 401هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلآپاستواى402هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلسَئیت403هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلاعاق404هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَل(...ٍ-خیاعی-آسایطگاُ)هطاغل خاًگی427هسىًَی11

هعافهعافهطوَلسٍاق431هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلدفاتش حمَلی448هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلدفتش اسٌاد سسوی449هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلهَسسِ خیشی454ِهسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلدفاتش هٌْذسی456هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلپیص دتستاًی ٍهْذ وَدن471هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلآهَصش علوی آصاد490هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلآهَصضگاُ حشفِ ای آصاد491هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلدسهاًگا502ُهسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلهغة505هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلدًذاًساصی506هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلفیضیَتشاپی509هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلداسٍخا510ًِهسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَل(خاًِ تْذاضت)هشوض تْذاضت514هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلعثادتگاُ سایش ادیاى535هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلخَاتگا558ُهسىًَی11

دس ّوىف هعاف دس عثمات هطوَلهطوَلالتی561هسىًَی11
دس ّوىف هعاف دس عثمات 

هطوَل

هطوَلهطوَلهطوَلپزیشش562هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلآصهایطگا584ُهسىًَی11

 هطوَلهطوَلهطوَلوتاتخا601ًِهسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلسالي اختواعات615هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلپایگاُ تسیح678هسىًَی11

هعافهعافهعافپاسویٌگ عوَهی غیش هسمف703هسىًَی11

پزیشُ تاسیساتهطوَل**(تشق ٍگاص ٍ غیشُ)پست 720هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلهحل ًگْذاسی حیَاًات ٍ پشًذگاى753هسىًَی11

هطوَل**اًثاسی801هسىًَی11
دستام هطوَل هصَتِ خشٍج اص 

دس عثمات هثثت هطوَل- سوَد

 12دس ّوىف ٍ ًین عثمِ خوعا  

تِ اصای ّش ٍاحذ ( هتش 6ثاهي )هتش 

.هعاف اص تشاون 

هعاف% 5 دسصَست تخلف ووتش اص هطوَل*ساُ پل802ِهسىًَی11

هعاف% 5 دسصَست تخلف ووتش اص هطوَل* ساّش803ٍهسىًَی11



پزیشُ تاسیساتهطوَل**هَتَسخاًِ ٍ تاسیسات804هسىًَی11

هعافهعافهعافپلِ فشاس805هسىًَی11

تَضیحات ریل خذٍلتَضیحات ریل خذٍلهطوَلخشپطت806ِهسىًَی11

دس عثمات هطوَلهطوَل**سشٍیس تْذاضتی810هسىًَی11

هعافهطوَل**پاسویٌگ اختصاصی812هسىًَی11

هعافهطوَل**سهپ هسمف813هسىًَی11

هعافهعافهعافسهپ هعلَلیي814هسىًَی11

حیاط خلَت816هسىًَی11

ًَسگیش ٍ حیاط خلَت اختیاسی دس اٍلیي 

تا احتساب )عثمِ ٍلَع تا حذ  دٍ دس عشض 

 هتش تِ تاال 12هساحت  (صیشتٌای ساختواًی 

 هتش  ٍ یا عشض 12هعاف ٍ هساحت ووتش اص 

 هتش دس اٍلیي عثمِ هطوَل خالف 2ووتش اص 

.ضاتغِ واستشی 

حیاط خلَت اخثاسی عثك ضاتغِهعافهعاف

هطوَلسایثاى817هسىًَی11
 دس ّوىف  هتش هعاف 12خوعا تا آالچیك تا 

هطوَل تشاون ًوی تاضذ

 هتش هعاف  12خوعا تا آالچیك تا 

دس ّوىف هطوَل عَاسض ًوی 

تاضذ

آالچیك ٍ سایثاى هاصاد تش سغح 

هحاسثِ ًوی ضَد

هطوَلهطوَلهطوَلًواصخا823ًِهسىًَی11

هعافهطوَل**پاسویٌگ825هسىًَی11

هعافهعافهعافسهپ غیش هسمف827هسىًَی11

هعافهطوَل**ایست سهپ هسمف828هسىًَی11

هعاف% 5 دسصَست تخلف ووتش اص  هطوَل*فیلتشآساًسَس829هسىًَی11

هعافهعافهعافداوت  تاسیسات830هسىًَی11

هعافهعافهعافآساًسَس831هسىًَی11

هعافهعافهعافدسص اًمغاع833هسىًَی11

ًَسگیش838هسىًَی11

ًَسگیش ٍ حیاط خلَت اختیاسی دس اٍلیي 

تا احتساب )عثمِ ٍلَع تا حذ  دٍ دس عشض 

 هتش تِ تاال 12هساحت  (صیشتٌای ساختواًی 

 هتش دس اٍلیي 12هعاف ٍ هساحت ووتش اص 

.عثمِ هطوَل خالف ضاتغِ واستشی 

هعافهعاف

هطوَلسشایذاسی839هسىًَی11
 ٍاحذ ٍ 5 دس ّوىف  ٍ صیشصهیي ساختواى 

 هتشهشتع هعاف است40تیطتش تا 

 دس ّوىف  ٍ صیشصهیي ساختواى 

 هتشهشتع 40 ٍاحذ ٍ تیطتش تا 5

هعاف است

هطوَلًگْثاًی840هسىًَی11
 ٍاحذ ٍ 5 دس ّوىف  ٍ صیشصهیي ساختواى 

 هتشهشتع هعاف است12تیطتش تا 

 دس ّوىف  ٍ صیشصهیي ساختواى 

 هتشهشتع 12 ٍاحذ ٍ تیطتش تا 5

هعاف است



هعافهعاف هتش هعاف4خوعا تا سشٍیس حیاط اًثاسی دس حیاط841هسىًَی11

- احذاث هاصاد هطوَل پیطشٍی 

هطوَل تذٍى پشٍاًِ غیش تشاووی 

ًوی ضَد

هعافهعافهطوَلاًثاسی صیش پل842ِهسىًَی11

.  هی تاضذ 1.8حذالل استفاع هفیذ 

پاییي تش اص ایي استفاع گضاسش ًوی 

گشدد

 هتش هعاف است20خوعا تا خشپطتِ تا هطوَلاًثاسی دس خشپطت843ِهسىًَی11
 هتش هعاف 20خوعا تا خشپطتِ تا 

است

 هطوَلهَتَسخاًِ آساًسَس845هسىًَی11

 هتش 20دس تشاص سٍی خشپطتِ حذاوثش تا 

هعاف ٍ دس تشاص خشپطتِ تَضیحات ریل 

خذٍل

 دس تشاص سٍی خشپطتِ حذاوثش 

دس - هتشهشتع هعاف اص عَاسض 20تا

 هتشهشتع تا 20تشاص خشپطتِ تا 

همادیش ... خشپطتِ هعاف اص عَاسض 

هاصاد هطوَل عَاسض هی تاضذ

هعاف هتش هعاف4خوعا تا اًثاسی حیاط  هتش هعاف4خوعا تا اًثاسی حیاط سشٍیس تْذاضتی حیاط850هسىًَی11

- احذاث هاصاد هطوَل پیطشٍی 

هطوَل تذٍى پشٍاًِ غیش تشاووی 

ًوی ضَد

هعافهعافهطوَل(سایثاى دس فضای تاص)پاسویٌگ 853هسىًَی11

هعاف% 5 دسصَست تخلف ووتش اص هطوَل*پلِ تشلی855هسىًَی11

هعافهعافهطوَلپیلَت خْت پاسویٌگ902هسىًَی11

هعافهعافهطوَلپیلَت خْت افضایص فضای تاص903هسىًَی11

هعافهطوَل**پاسویٌگ گاساطی904هسىًَی11

پزیشُ تاسیساتهطوَل**هٌثع آب930هسىًَی11

 هتش هعاف12تا آالچیك933هسىًَی11
دس  . هتش هعاف 12خوعا تا سایثاى تا 

ّوىف هطوَل تشاون ًوی تاضذ

 هتش هعاف  12خوعا تا سایثاى تا 

دس ّوىف هطوَل تشاون ًوی تاضذ

آالچیك ٍ سایثاى هاصاد تش سغح 

هحاسثِ ًوی ضَد

هعاففمظ ّوىف هعافهطوَلگلخا968ًِهسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَل(تْشُ تشداسی هَلت)هسىًَی 975هسىًَی11

هعافهعافهطوَلپیلَت تشای تاصی وَدواى988هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَل(سخطَیخاًِ)الًذسی 991هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلهحل ًگْذاسی پشًذگاى992هسىًَی11

هطوَل پزیشُهطوَلهطوَلًاًَایی صٌعتی ٍ فاًتضی ٍ ًاى ون حدن996هسىًَی11

هعافهطوَل*آساًسَس حول تاس ٍ خَدس998ٍهسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلسایشهَاسد999هسىًَی11

هعافهعافهطوَلاعاله ًگْذاسی پسواًذ1013هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلدفاتشهطاٍسُ ضغلی ٍواسیاتی غیش دٍلتی1018هسىًَی11

هطوَلضَتیٌگ صتال1020ِهسىًَی11
 هتش هعاف ٍ دس صیشصهیي 4دس عثمات تا 

ٍّوىف وال هعاف

 هتش هعاف ٍ دس 4دس عثمات تا 

صیشصهیي ٍّوىف وال هعاف



عثمِ ّوىف ٍ صیشصهیي هعاف اص تشاونهطوَل(هختص ساوٌیي )سالي ٍسصضی دسًٍگشا 2028هسىًَی11
هعاف  - (حزف )پزیشُ ٍسصضی 

گشدیذ

هطوَلهطوَلًاًَایی سٌتی2030هسىًَی11
هطوَل عَاسض ًاًَایی سٌتی هی 

ضَد

هعافهعافهطوَلاًثاسی دس حیاط خلَت اخثاسی2033هسىًَی11
پیطشٍی هاصاد تش سغح اخز هی 

گشدد

هعافهعافهطوَلسشٍیس تْذاضتی  دس حیاط خلَت اخثاسی2036هسىًَی11
پیطشٍی هاصاد تش سغح اخز هی 

گشدد

هعافهعافهعافایست سهپ غیش هسمف2041هسىًَی11

صشفا اٍلیي عثمِ هطوَلصشفا اٍلیي عثمِ هطوَلصشفا اٍلیي عثمِ هطوَلٍیذ داخلی2042هسىًَی11

هطوَلهطوَلهطوَلساتاط2043هسىًَی11

هعافهعافهعافسىَ تالگشد2047هسىًَی11

هعافهطوَل**پاسویٌگ هىاًیض2050ُهسىًَی11

.چٌاًچِ واستشی تضسگتش تشاووی تاضذ هطوَل عَاسض ًیض هی گشدد.دس عثمات هطوَل تشاون ٍ دس عثمِ ّوىف ٍ صیشصهیي تاتع واستشی تیطتش است * هَاسد داسای 

دس عشض 2دس ساختواًْای غیش تلٌذ هشتثِ هسىًَی ًثایذ اص  (830)ٍ داوت تاسیسات   (838)ٍ ًَسگیش  (816)، حیاط خلَت  (833)، دسص اًمغاع  (831 )، آساًسَس  (805)، پلِ فشاس  (2042)هدوَع ایتوْای ٍیذ داخلی 

هعافیت ّای سدیف فَق دس عثمات یىٌَاخت ضذُ است

دس عثمات هطوَل ٍ دس عثمِ ّوىف ٍ صیشصهیي هعاف اص تشاون هیثاضذ** هَاسد داسای 

. هتش هشتع هعاف اص تشاون است 20دس عثمِ تام خوعا   تا (ساّشٍ ٍ ساُ پلِ تِ ضشط عذم ٍخَد واستشی غیش هداص دس تام ) آساًسَس ،فیلتش ٍ خشپطتِ ٍ اًثاسی دس خشپطتِ ٍ هَتَسخاًِ آساًسَس، 

 هتش هعاف هی تاضذ12آالچیك ٍ سایثاى خوعا تا 


