
 

 

 11/3/1336شْر کرهاًشاُ هَرخ  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

بٌذ 

 هصَبِ
 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

1 
آلایاى هحوس حؿیي ٍ هحوس 

 حؿي زظفَلی ظازُ

 وَی زٍؾت -ذیایاى قْیس رمفطی

 9فطلی ؾَم پالن

تا تَرِ تِ ًاهِ قطوت  m265/3 تغییط واضتطی اظ حطین ضٍزذاًِ تِ هؿىًَی تِ هؿاحت 

 تاقس(.ای )رعء ؾٌس هالىیت هله هیآب هٌؽمِ
 تا تَرِ تِ ًاهِ آب هٌؽمِ ای هَافمت قس.

 اضاظی تفىیىی هترصصیي فطآلای حؿیي حائطی 2

)هَظَق احساث تٌا تصَضت  25/5/94هَضخ  5هصَتِ هازُ   8زضذَاؾت اتؽال تٌس 

ؾَم الی :ظیطظهیي زٍم پاضویٌگ، ظیطظهیي اٍل هؿىًَی، ّوىف پاضویٌگ ٍ ؼثمات اٍل 

 هؿىًَی(

 هَافمت قس.

 تغییط حس ؾاذت اظ قوال تِ غطب ٍ تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی  1ٍ3پالن  زُ هتطی چْاضم -ذیاتاى تْاض ذاًن آظیتا تْازضی ّطؾیٌی 3

ؾؽح  ال هله ٍ تاظزیس تمول آهسُ تا تا تَرِ تِ ٍظمیت ذ

ذػ ى آى تطاتط ظَاتػ هصَب( ٍ اقغال پیكٌْازی )هیعا

وٌتطل لسم اقطافیت زض پطٍاًِ  پطٍغُ پیكٌْازی هَافمت قس.

 ىاض تِ لْسُ قْطزاضی اؾت.ٍ پایاً

 تٌیازذاًن ًیىتا ًیه 4
 

 5ایؿتگاُ  –ذیاتاى لصط اًمالب 

فطلی  7268ٍ  7264، 7269، 7270)پالوْای  واضتطیْاذػ پطٍغُ پیكٌْازی ٍ اصالح تأییس 

 (اصلی( اظ هؿىًَی تِ تزاضی )تِ اؾتٌاز ؾَاتك لاًًَی تزاضی 141اظ 

 هَافمتذػ پطٍغُ پیكٌْازی هماتط ٍ تا واضتطی تزاضی 

 گطزیس.

 قْطزاضی 5
زیعل  102ٍ  101حس فاصل ذیاتاًْای 

 هزاٍض ووطتٌسی آتاز

هتطی تط اؾاؼ ؼطح تفصیلی لثلی ٍ ًمكِ تفىیىی تْیِ  24تِ  16اصالح لطض همثط اظ 

 قسُ تَؾػ قْطزاضی
 تا تَرِ تِ ٍظك هَرَز ٍ ؾَاتك لاًًَی هَافمت قس.

 تماؼك لطؾتاًی –ذیاتاى تْساضی الْیِ  آلای تْعاز ّلكی 6
ٍ احساث تالىي تزاضی تِ m240/97تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی تِ هؿاحت

 )احساث قسُ(m2 42هؿاحت
 تزاضی هَافمت قس. m240/97 تا 

 هَافمت قس. m244/13تثسیل پیلَت تِ تزاضی تِ هؿاحت حاففیِ آلای یاٍض وطهی 7

8 
س ؾٌزاتی تِ ٍوالت آلای هحو

 اًساظآلای تیػى تیط

 49تلَن  –اضاظی تفىیىی قْیس هحطاتی 

 لؽمِ یه
 قس.هَافمت  m272/113تخثیت تزاضی ؾاذتِ قسُ تِ هؿاحت

 هتطی 18ذیاتاى  -اضاظی تفىیىی صسضا آلای رالل ًَضی 9
 m223احساث تزاضی تِ هؿاحت -1

 ّای هزعاتثسیل ٍاحسّای زٍتلىؽ تِ ٍاحس-2

ّای تا تثسیل ٍاحس. تزاضی هَافمت قس m223 صطفاً تا

 ّای هزعا هرالفت قس.زٍتلىؽ تِ ٍاحس

 اضاظی تفىیىی ظیثا قْط آلای قْط یاض الواؾی 11
 m257/69تَؾمِ ٍاحس تزاضی تِ  هؿاحت -1 تخثیت ٍظك هَرَز :

 مات زٍ ٍاحس زٍتلىؽ تِ چْاض ٍاحستفىیه ؼث  -2
 تا تماظاّای زیگط هرالفت قس. صطفاً تا تزاضی هَافمت قس.

 تَؾػ قْطزاضی.تطضؾی تیكتط  m263تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی تِ  هؿاحت ذیاتاى وَوة ضقیسی آلای هحوس ضظا همفوی 11

12 
آلای اتَالماؾن ًفطی ٍ ذاًن 

 آفاق ًفط پَض

ضٍتطٍی ؾالي  –تط ذیاتاى ضفمتیِ 

 ٍضظقی تمَی

 ٍ تغییط واضتطی ظیط ظهیي اظ پاضویٌگ m220/60تَؾمِ تزاضی زض ّوىف  تِ  هؿاحت

 m210/142تِ اًثاض تزاضی  تِ  هؿاحت هؿىًَی
 هَافمت قس.

 آلای لاؾن لاؾوی 13
 هتطی 12ذیاتاى  –اضاظی تفىیىی صسضا 

 257لؽمِ 
 هَافمت قس. m214/30تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی  تِ  هؿاحت



 

 

 ؾاذتواى ؾتایف  –ذیاتاى اضقاز غطتی  آلای فطیسٍى لطؾتاًی 14

 m252تَؾمِ ّوىف تِ تزاضی ذاضد اظ حس تطاون  تِ  هؿاحت

 m298/40هؿاحت  تثسیل واضتطی هؿىًَی تِ تزاضی زض ّوىف  تِ

 تزاضی ؾاذتِ قسُ زض ّوىف m298/92 روماً تماظای 

 هَافمت قس.

 وتطی زٍمتط ذیاتاى ؾی  –تْوي  22 آلای فطظاز اوطهی ٍ قطواء 15
ٍ تثسیل پاضویٌگ تِ  m235/21تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی زض حیاغ تِ  هؿاحت

 (m218/116 )تزاضی احساث قسُ روماً m283/94تزاضی  تِ  هؿاحت
 هرالفت قس.

 وَی قْیس روالی  –ذیاتاى اتَشض  لاهطیاى للیآلای احوس 16
تاب(ٍ  4تزاضی ) m210/64  ّوىف)هؿىًَی تصَضت  تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی

m270/14  ٍ تالىي m293/34  ِهؿىًَی ٍ ؼثمات اٍل ٍ زٍم ّط ؼثم m2 03/99 هؿىًَی 
  .هَافمت قستزاضی  m210/64 تا تماظای 

 آلای هؿلن اؾسی ؾطزاضی 17
 تلَاض قمایك  -اضاظی تفىیىی پطزیؽ

 30تلَن 

)زاضای حىن تزسیس ًفط وویؿیَى هازُ  m287/82تثسیل پاضویٌگ تِ تزاضی  تِ  هؿاحت -1

100) 

 m212/44تالىي تزاضی تِ  هؿاحت -2

 ٍاحس 4تفىیه ٍاحس تزاضی تِ   -3

 هرالفت قس.

 چطذؿتآلای ویَ هطث  18
 4ٍ  3ایؿتگاُ  –اضاظی تفىیىی تماٍى 

 هتطی 45ذیاتاى 

 m225احساث تزاضی زض ّوىف  تِ  هؿاحت

 
 هَافمت قس.

 31/3/1336شْر کرهاًشاُ هَرخ  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

بٌذ 

 هصَبِ
 5هادُ تصوین اتخار شذُ در کویسیَى  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

 قْطزاضی وطهاًكاُ 1
اضاظی تفىیىی  2هتطی فاظ  45تلَاض 

 ٍالیت)تلَاض قْیس تْطام آتازی(
 هؿىًَی زض حس غطب هحَض هَضز تماظا –الوال ظَاتػ تزاضی 

تا تَرِ تِ تاظزیس صَضت گطفتِ ٍلسم ٍرَز حطین ؾثع زض 

ظلك قطلی تلَاض قْیس تْطام آتازی ٍ لسم واضآیی حطین 

هَضخ  5قسُ ٍ هصَتِ وویؿیَى هازُ ؾثع ؼطاحی 

)تأییس واضتطی تزاضی هؿىًَی پالن زض   88تٌس  6/1/1382

 ظلك هَضز تماظا(  هَافمت قس.

2 
للی آلایاى یممَب ٍ هحة

 صاًمی
 تاظاض تَپراًِ

تا تَرِ تِ ٍظك هَرَز ٍ ؾٌس  m275/8تغییط واضتطی اظ آهَظقی تِ تزاضی  تِ هؿاحت

 تاب 4 هالىیت ٍ تفىیه تزاضی تِ

تا تغییط واضتطی هَافمت قس. زض ذصَل تفىیه تا تَرِ تِ 

هفاز ًاهِ هیطاث فطٌّگی ٍ تط اؾاؼ ظَاتػ آى ازاضُ ول 

 السام گطزز.

3 

آلای هحؿي ٍ ذاًن هْتاب 

فیط زیَْض ٍ ذاًن پطٍیي 

 زمؾپیسُ

 هتطی ؾیطٍؼ 40ذیاتاى ؾطچكوِ 
 )ذطزُ فطٍقی ٍ ذسهات( تصَضت : 64تطگطزاًسى تِ واضتطی اٍلیِ ؼثك ؼطح تفصیلی ؾال 

m2120 .تزاضی ٍ هاتمی پاضویٌگ 
 هَافمت قس.

 آلایاى لثاؼ ٍ تْطٍظ لَیسل 4

 

ذیاتاى هسضؼ وَی حاد حؿیي 

 هؿتكاضی

% هؿىًَی(  60ؾَم تِ صَضت  % )ّوىف، ؼثمات اٍل تا240% تِ 120افعایف تطاون اظ 

 % پاضویٌگ تأییس ذػ پطٍغُ اصالحی 60ظیطظهیي 

تا ذػ پطٍغُ زض هحل پالن هَافمت قس. تطاون تط اؾاؼ 

ظَاتػ هصَب تافت هطوعی السام گطزز. تصَضت ّوىف 

ؼثمِ هؿىًَی تا   3ًؿثت تِ وَچِ زؾتطؾی پالن پیلَت، ٍ

هتط هیطاث فطٌّگی. ؾؽح اقغال ٍ تأهیي  5/10ضلایت اضتفاق 

پاضویٌگ  تطاتط ظَاتػ هصَب ذَاّس تَز. تا تزویك زٍ 



 

 

 ی.پالن حثت

 ٍضاث هطحَم احوس ضای 5
وَی  -ّكتی اًمالب -ذیاتاى هسضؼ

 حوام ؾطتیپ

تغییط واضتطی اظ فطٌّگی تِ تزاضی هؿىًَی تا تَرِ تِ ؾٌس هالىیت، ؾَاتك ٍ ٍظك 

 هَرَز

تِ اؾتٌاز ًاهِ تاظضؾی اؾتاى ٍ تا تَرِ تِ ایٌىِ زض ؼطح 

ؾاهاًسّی تلَن هملن، واضتطی فطٌّگی صطفاً هٌحصط تِ 

تاقس ٍ ؾاتمِ واضتطی پالن هَضز ًفط َضز تحج هیپالن ه

وِ زض ؾٌس حثتی هالىیت ًیع زضد گطزیسُ ٍ تصَضت تزاضی 

تاقس، تا تزاضی هؿىًَی)تزاضی آى تِ هیعاى هؿىًَی هی

ؾاتمِ تزاضی زض پالن وِ تَؾػ ؾاظهاى تْؿاظی تمییي 

 ذَاّس گطزیس( هَافمت قس.

 هَافمت قس. 12/5/1395هصَتِ هَضخ  22تأییس ؼطح همواضی ٍ ًوا هَظَق تٌس  َی زٍم صس زؾتگاُ و آفای لثس الوزیس زضذكاًی 6

7 
ذاًن صغطی تْطاهی ٍ آلا راى 

 صیسی

ذیاتاى قْیس اقه تلد وَی هٌَچْطی 

 تؿت تْطاهیتي
 تأییس اصالحیِ ذػ پطٍغُ

صطفاً زض هحل پالن هَضز تماظا )اًتْای تي تؿت( هَافمت  

 هتطی )تا تمطیط اظ هحَض(. 4قس. تصَضت همثط 

 الِ ضًٍسیآلای صحثت 8
هتطی ٍ وَچِ  45فطٌّگیاى فاظ یه تلَاض 

 هتطی ضٍتطٍی ٌّطؾتاى 4
 هتط 5/2تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی تصَضت : تملیل هیعاى پری تا ؼَل 

هتطی  4زض ؼطح تفىیىی اٍلیِ همثط  تا تَرِ تِ ایٌىِ

تصَضت پیازُ ٍ فالس پری لحاؾ گطزیسُ اؾت تا حصف پری 

هَافمت قس. هٌثمس زض هَاضز هكاتِ تا قطایػ فَق پری لاتل 

 حصف ذَاّس تَز)زض صَضتیىِ رعء ؾٌس هالىیت حثتی تاقس(.

 )تلَاض ذطم ٍ گلطیعاى( –تلَاض ذطم  قْطزاضی 9
 زی رْت تمییي تىلیف اًتْای تلَاض ذطمتأییس ذػ پطٍغُ پثكٌْا 

 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی. 

 ذیاتاى قْیس ٍاحسی وَی زتیطاًی آلای تْعاز ضهعاًی 10
% تصَضت ّوىف پیلَت ٍ ؼثمات اٍل ٍ زٍم هؿىًَی ّط 200% تِ 180افعایف تطاون اظ 

 100زض حس  m280 ؼثمِ 
 هَافمت قس.

11 
قْطزاضی )آلای اؾوالیل 

 لاهطی فط( 

اضاظی تفىیىی زازگؿتطی  ذیاتاى قْیس 

 اضهىاى

 m220تغییط واضتطی اظ همثط تِ هؿىًَی تأییس ذػ پطٍغُ تصَضت: 

 m253/30تغییط واضتطی اظ فعای ؾثع تِ هؿىًَی 

 m227/19تغییط واضتطی اظ فعای ؾثع تِ همثط 

 َافمت قس.تط اؾاؼ ؾٌس هالىیت حثتی پالن هَضز ًفط ه

 تأییس ؼطح ؾاهاًسّی اصالحی تلَن هیساى آظازی  هیساى آظازی  قْطزاضی وطهاًكاُ 12

لغَ گطزیس.  3تٌس  25/12/1395هَافمت قس. هصَتِ هَضخ  

ّیچگًَِ واضتطی تزاضی یا هؿىًَی هاظاز تط ٍظك هَرَز 

 تاقس.ٍ اؾٌاز هالىیت حثتی زض ؼطح هَضز تأییس ًوی

 اضاظی تفىیىی ًْالؿتاى آلای ًاصط اهاًی  13
 m264/17 آى ًاًَایی ٍ  m284/109  ( m220/92تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی 

 تزاضی(

تا تَرِ تِ تأهیي فعای تاظ ٍ اهىاى تأهیي پاضویٌگ 

هؿىًَی هَافمت قس. تأهیي یىَاحس پاضویٌگ هؿىًَی زض 

 ؾؽح اقغال هَرَز العاهی اؾت.

 الِ واقاًی ًثف وَچِ ظًگٌِذیاتاى آیت تْطٍظ ٍ ؾیطٍؼ ظضآلایاى  14
زض ظیط ظهیي ٍ تَؾمِ تزاضی زض  m24/221تغییط واضتطی اظ پاضویٌگ تِ اًثاض تزاضی 

 m281/19 ّوىف 
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

 هَافمت قس.  m255/167 تَؾمِ تزاضی زض ّوىف  ذیایاى ذیام ًثف وَی ؾطذَـ آلای ذلیل هطآتی فكی  15

 تزاضی هَافمت قس. m263 صطفاً تا m263 تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی  ذیاتاى وَوة ضقیسی  آلای هحوس صفط همفوی 16



 

 

 4/5/1336شْر کرهاًشاُ هَرخ  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

بٌذ 

 هصَبِ
 5اتخار شذُ در کویسیَى هادُ تصوین  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

1 
آلای للی اصغط احوسی تِ 

 ٍوالت آلای واهطاى تیگلطی
 رازُ ؾٌٌسد تط هیساى اهام حؿیي

تغییط واضتطی اظ حطین ضٍزذاًِ تِ واضتطی هزاٍض تصَضت تزاضی ازاضی تِ 

 تا تَرِ تِ ٍظك هَرَز m245/110هؿاحت

تصَضت هٌؽمِ ای، تا واضتطی هله تا تَرِ تِ تالهاًك آب

تزاضی ازاضی )هؽاتك واضتطی پیف تیٌی قسُ زض ؼطح 

 تفصیلی تطای تركی اظ هله( هَافمت قس.

2 
قْطزاضی)آلای صسیك تْطاهی 

 ٍ قطیه(
 حصف تمطیط زض حس غطب پالن فَق واضهٌساى هیساى هسیطیت

تا تَرِ تِ قطایػ هله)لطض هاظاز همثط زض هحل پالن( 

هتط هَافمت قس)تا  30/3هَافمت قس. تا ؼَل پری تِ هیعاى 

 هتط ذیاتاى(. 20تَرِ تِ لطض غالة 

 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی 52ًملیِ وَچِ هْط پالن  قْطزاضی)آلای فطّاز لٌثطی( 3
هتط زضد قسُ زض ؼطح  10هَافمت قس. تا ضلایت لطض

 تفصیلی ٍ تمطیط اظ هحَض، تسٍى ّط گًَِ الحاق.

 %  ؼثك راًوایی پاضویٌگ ٍظك هَرَز240% تِ 120افعایف تطاون هؿىًَی اظ  اضاظی تفىیىی ٍالیت 2الْیِ فاظ  آلای ویرؿطٍ رمفطی 4
% تطاون هؿىًَی 240هَافمت قس. تا تأهیي العاهی پاضویٌگ.

 ٍاحس هؿىًَی تأییس گطزیس. 4ؼثمِ تصَضت  4زض 

5 

ضاُ ٍ قْطؾاظی) پیطٍ 

-زضذَاؾت هطوع ذسهات حَظُ

 ّای للویِ اؾتاى(

اظ یه ظلك قطلی اؾترط فطٌّگیاى ف

 راًثاظاى

تغییط واضتطی اظ فطٌّگی تِ ازاضی اًتفاهی رْت احساث ؾاذتواى ازاضی هطوع ذسهات 

 ّای للویِ اؾتاىحَظُ

تا تَرِ تِ ایٌىِ زض هزاٍضت ظهیي هَضز تماظا لؽمِ ظهیٌی 

تا هؿاحت وافی تا واضتطی ازاضی اًتفاهی ٍرَز 

ٌِْ قْطی هَضز ًفط تِ زاضز)اٍلافی( ٍ تا لٌایت تِ ًیاظ پ

گطزز زض لؽمِ واضتطی فطٌّگی، هرالفت قس. پیكٌْاز هی

ظهیي اٍلافی یاز قسُ تا واضتطی ازاضی اًتفاهی تماظا 

 پیگیطی قَز.

6 
هزتثی ٍ  ) قْطزاضی وطهاًكاُ

 َّقٌگ آهًَؿی(
 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی وَی چْاضم 8ایؿتگاُ   2فطٌّگیاى فاظ 

هصَب هَافمت قس. تسٍى ّطگًَِ هتط  10تا حفؿ لطض 

 الحاق.

 ٍ ؼثمات اٍل ٍ زٍم هؿىًَی تِ قطغ تأهیي پاضویٌگ m270هؿىًَی زض ّوىف  پعذیاتاى تْاض وَی صاتَى آلای حؿیٌملی واـوی 7
ٍاحس هؿىًَی تا تأهیي العاهی  3هَافمت قس. روماً تصَضت 

 پاضویٌگ.

 قْطزاضی وطهاًكاُ 8
می، ّای تاظاض، حاد هحوس تتلَن

 السیي قوالیؾطچكوِ ٍ ؾیس روال

ّای تاظاض، حاد هحوس تمی، ٍ ؾطچكوِ تطاتط ًفطیِ لثلی هیطاث تأییس ؾاهاًسّی تلَن -1

فطٌّگی ٍ ایٌىِ قْطزاضی الالم ًوَزُ وِ ازاضُ ول هصوَض زض ًفطیِ ّای لثلی للیطغن 

 ّای تافت ضا تأییس ًوَزُ اؾت.ًفطیِ اذیط ًمكِ

السیي قوالی ؼطح پیكٌْازی تلَن هطتَؼِ هثٌای پاؾد روال زض ذصَل تلَن ؾیس -2

ّای اضائِ قسُ تِ آى قْطزاضی تاقس ٍ زض صَضت ؾاذت ٍ ؾاظ تا اؾتمالم اظ اؾتمالم

 ازاضُ ول هیطاث فطٌّگی

تا پیكٌْاز قْطزاضی رْت چْاض تلَن تاظاض، حاد هحوس 

السیي قوالی هَافمت قس تمی، ؾطچكوِ ٍ ؾیس روال

 تصَضت ظیط:

ّای ًمل ٍ اًتمال تَؾػ تِ هٌفَض پاؾد تِ اؾتمالم

ّای فَق صطفاً اظ ًفط ّای پیكٌْازی تلَنقْطزاضی، ًمكِ

واضتطی لاتل تْطُ تطزاضی ذَاّس تَز، ٍ قثىِ هماتط 

پیكٌْازی زض صَضت تماظای ؾاذت ٍ ؾاظ صطفاً زض 

 صَضت تأییس هیطاث فطٌّگی لاتل اؾتٌاز ذَاّس تَز.

ّای یاز قسُ اؾتمالم اظ ظ زض تلَنٌّگام ؾاذت ٍ ؾا 



 

 

تاقس. ّیچ گًَِ هیطاث فطٌّگی تَؾػ قْطزاضی العاهی هی

واضتطی هؿىًَی ٍ تزاضی هاظاز تط تافت هَرَز ٍ اؾٌاز 

 تاقس.هالىیت حثتی  هَضز تأییس ًوی

 فاظ یه چغاهیطظا اًتْای ذیاتاى ًیىَ قْطزاضی)آلای ؾلیوی( 9
 رِ تِ هغایطت ؼطح تفىیىی ٍ تفصیلی(تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی )تا تَ

 

هتط ٍ تسٍى ّط گًَِ  20هَافمت قس تا حفؿ لطض هصَب 

 الحاق.

 تْوي ًطؾیسُ تِ هیساى هطوعی 22 آلای رالل یممَتی 10
 % ؾؽح اقغال100تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی تصَضت 

 

هَافمت قس تسٍى احساث هؿىًَی.احساث تٌا تط اؾاؼ 

% 60هزاٍض هؿىًَی ذَاّس تَز. هاظاز تط ظَاتػ تزاضی 

ؾؽح اقغال پالن هؿىًَی هزاٍض، ضلایت حسالل اضتفاق 

 تزاضی زض ّوىف العاهی اؾت.

11 
قْطزاضی )ذاًن قطیفیاى ٍ 

 قطیه( 
 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی اضاظی تفىیىی هملن

تا ذػ پطٍغُ پیكٌْازی هزوَلِ لؽمات تزاضی تط اؾاؼ 

 َرَز هَافمت قس.ؾَاتك لاًًَی ٍ ٍظك ه

 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی. m25/82 تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی زض ّوىف  راهِقْطیَض رٌة پاتي 17هیساى  آلای ؾمیس تالَ 12

 هیساى گلؿتاى تِ ؼطف ؾٌگط آلای حكوت ضؾتوی 13

 تخثیت ٍظك هَرَز:

  m287 /82تَؾمِ تزاضی زضّوىف   -1

 m287 /127 تثسیل ّوىف  تِ تزاضی   -2

 m227 /49 تَؾمِ ظیطظهیي تِ تزاضی  -3

تا تَرِ تِ تاظزیس تمول آهسُ تا واضتطی پالن تصَضت 

 واضتطی تزاضی ذسهاتی هَافمت قس.

 الِ واقاًی ًثف وَچِ ظًگٌِذیاتاى آیت آلایاى تْطٍظ ٍ ؾیطٍؼ ظض 14
زض ظیط ظهیي ٍ تَؾمِ تزاضی زض  m24/221تغییط واضتطی اظ پاضویٌگ تِ اًثاض تزاضی

 m281/19 ّوىف

تا تَؾمِ تزاضی ٍ اًثاض تزاضی زض ظیطظهیي تمس اظ ضلایت 

 تمطیط تسٍى زؾتطؾی اظ همثط هَافمت قس.

 ؾؽح قْط قْطزاضی وطهاًكاُ 15
تأییس ظَاتػ پیكٌْازی والثسی ؾاذت ٍ ًصة اًَاق تاتلَّای تثلیغاتی)ظَاتػ ؾاهاًسّی 

 هحیؽی(تثلیغات 

هَافمت قس. همطض گطزیس تمس اظ قف هاُ ًتایذ تَؾػ 

قْطزاضی تِ وویؿیَى اضائِ گطزز وِ اگط ًیاظ تِ اصالح 

 زاقت السام گطزز.

 11/3/1336هَرخ  غربآباداسالمشْر  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

بٌذ 

 هصَبِ
 5اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  تصوین هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

 هتطی 35چْاض ضاُ پل ظًگٌِ ذیاتاى  ذاًن هلَؼ زاضاتی 1
ٍ افعایف تطاون زض ؾؽح اقغال  m2100 تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی تِ هؿاحت

 ؼثمِ ٍ پیلَت 3%( تصَضت 55هزاظ )
 تا تأهیي العاهی پاضویٌگ هَافمت قس.

 31/3/1336هَرخ  غربآبادشْر اسالم 5هادُ  شذُ در کویسیَىخالصِ هَارد هطرح 

بٌذ 

 هصَبِ
 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

 ذاًن اتَالماؾن ًیىَ ًػاز 1
ظلك قطلی تلَاض یازگاض اهام)ضُ( ًثف 

 وَچِ ضظ

هالىیت پالن )تا تَرِ تِ هغایطت تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی تا تَرِ تِ ؼطح تفىیىی ٍ ؾٌس 

 ؼطح تفىیىی تا تفصیلی(

تط اؾاؼ ؾَاتك لاًًَی) ؼطح تفىیىی، ؾٌس هالىیت حثتی ٍ 

 ...( ٍ ٍظك هَرَز هَافمت قس.



 

 

 

 هتط 25/3هتط تِ  50/6تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی تصَضت تملیل ؼَل پری اظ  چْاض ضاُ واضذاًِ ید اؾالم آتاز غطب قْطزاضی اؾالم آتاز غطب 2
هتط .ذػ پطٍغُ پیكٌْازی تأییس گطزیس تسٍى  4تا ؼَل پری 

 ّط گًَِ الحاق.

 آلای غالهملی ضقیسی ذَاُ 3
وَچِ  -ذیاتاى قْیس ذؿطٍ آتازی.

 هتطی( 8قمایك)

 تفىیه تِ زٍ پالن تِ هؿاحتْای:

 m260/157  ٍ m266/59 

 

 

 هرالفت قس.

 4/5/1336اسالم آباد هَرخ شْر  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

بٌذ 

 هصَبِ
 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

1 
قطوت تماًٍی هؿىي ًگیي 

 وَّؿتاى افك ظاگطؼ
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی. m272/39990 تأییس ًمكِ تفىیىی یه لؽمِ ظهیي تِ هؿاحت اضاظی تسضُ ای

 تلَاض یازگاض اهام )ضُ( لثس الطحوي قْطٍظ آلای 2
تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی تِ صَضت ّوىف تزاضی ٍ ؼثمات اٍل، زٍم ٍ ؾَم 

 هتط  75/2هتط تِ  5/4% ؾؽح اقغال ٍ تملیل لطض پری اظ 100ذسهاتی زض حس 
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

 آلای ؾایِ اهیط پان ًػاز       3
گیع لثسی ًثف وَچِ ذیاتاى قْیس چٌ

 لسؼ

 تفىیه تِ زٍ لؽمِ تِ هؿاحتْای:

 m297/135 ٍ قواضُ زٍ:m2136 لؽمِ قواضُ یه : 

 

 هَافمت قس.

 ظلك قطلی ذیاتاى قْیس روطاى ذاًن ذسیزِ هحوسی ضاؾد 4

ٍ پالن تالیواًسُ  m205/13 فطلی :  2970، پالن m21/26 فطلی: 2969پالن: پالن  3تزویك

( ٍ تغییط واضتطی اظ هؿىًَی ٍ تركی m295/243 )روماً تِ هؿاحت m28/204 فطلی:  32

 لاتلیت تزاضی تِ تزاضی

 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

 31/3/1336  هَرخ شْر کٌگاٍر 5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

بٌذ 

 هصَبِ
 5هادُ  تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی

 ذاؼطذیاتاى ؾلیواى ذاًن ًطگؽ ایطاًپان 1

 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی  -1

تزاضی  m278هؿىًَی تصَضت:   -تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی -2

 %(30)زض حس 

% تزاضی زض تط همثط اصلی هَافمت قس. تأهیي 30تا حساوخط 

پاضویٌگ تا زؾتطؾی اظ وَچِ رٌَتی العاهی اؾت. .ذػ 

 س گطزیس.پطٍغُ تأیی

 ّاقنذیاتاى لوطتٌی آلای هٌَچْط لعیعی واقاًتَی 2
زض ّوىف ٍ ؼثمِ  m210/43 تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی تِ هؿاحت 

 ( m248/78 اٍل ٍ زٍم هؿىًَی )هؿاحت ّط ؼثمِ 

تا تَرِ تِ تمطیط همثط زض هحل پالن، پؽ اظ ضلایت 

تا حس تمی تزاضی زض ّوىف ٍ ها m240تمطیط تا حساوخط 

لِ ٍ پاضویٌگ )ؼثك ؼطح اضائِ ضاُ پ % پؽ اظ تمطیط100

% هؿىًَی 100هَافمت قس. .ؼثمات اٍل ٍ زٍم ّط یه  قسُ(

 تأییس گطزیس.



 

 

 

  11/3/1336سٌقر هَرخ شْر  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

 5شذُ در کویسیَى هادُ تصوین اتخار  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی بٌذ هصَبِ

 تلَاض قْیس صیاز قیطاظی ًیاآلای اؾوالیل ؾالوی 1

زض ّوىف ٍ هاتمی ضاُ  m229/16تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی 

% لثل اظ تمطیط ٍ ؼثمِ اٍل یىَاحس 60پلِ ٍ پاضویٌگ تا ؾؽح اقغال 

 هؿىًَی

هَافمت قس. تا تأهیي العاهی پاضویٌگ ؼثك ؼطح راًوایی اضائِ 

 قسُ. 

 هَافمت قس.  هؿىًَی تِ تزاضی  m240 تغییط واضتطی تلَاض راًثاظاى آلای حویسضظا ذَضقیسی 2

 ضٍتطٍی ّالل احوط -تلَاض راًثاظاى تماًٍی هؿىي فطٌّگیاى ؾٌمط 3
 تَؾػ قسُ اضائِ پیكٌْازی ّایگعیٌِ اؾاؼ تط پالن ضٍی تط تٌا احساث

 قْطزاضی
 اًساظی.ؾایِ لسم ضلایت تا قس هَافمت ؼثمِ 5 زض% 300 تطاون تا

 هتطی 25ذیاتاى  -ذیاتاى ؾپاّاى پٌاّیآلای هطاز للی 4
% 100ٍ هاتمی تا حس  m233/26تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی 

 m253/83هؿىًَیپاضویٌگ ٍ ضاُ پلِ ٍ ؼثمات اٍل ٍ زٍم تَأهاً یىَاحس 
 تا تأهیي العاهی پاضویٌگ تا تماظا هَافمت قس.

 31/3/1336سٌقر هَرخ شْر  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی بٌذ هصَبِ

1 
قْطزاضی)آلای ضظا اصغطی ٍ ذاًن 

 پطٍاًِ(هْطی 
 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی وَچِ قْیس ولْطی -تاظاض ًَاب

تا حفؿ لطض هاظاز تا تَرِ تِ تاظزیس صَضت گطفتِ اظ هحل وِ 

 تاقس هَافمت قس.رعء تافت فطؾَزُ هی

 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی. تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی اضاظی تفىیىی رْاز قْطزاضی 2

 ذیاتاى تپِ ؾٌگی ظّتاب ًزفیآلایاى اهیط ٍ حوعُ  3

ٍ هاتمی پاضویٌگ  m260تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی زض ّوىف 

% یىَاحس 60ٍ ؼثمِ اٍل هؿىًَی تا ؾؽح اقغال  m263ٍ ضاُ پلِ 

 هؿىًَی

 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

 تط ذیاتاى پاؾساضاى آلای اتَالٌاف اهزسیاى 4

زض ّوىف ٍ هاتمی  m252/16تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی  -1

تا احتؿاب ضاُ پلِ ٍ پاضویٌگ تا حس ؾؽح  m262/64یىَاحس هؿىًَی 

 % لثل اظ تمطیط ٍ ؼثمِ اٍل یىَاحس هؿىًَی .60اقغال 

 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی همثط حس قوال ٍ قطق هله  -2

 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.



 

 

 

5 
طاّین قطفی آلای ات

 َّیسا
 ذیاتاى قْیس ٍالفی

ٍ هاتمی ضاُ پلِ ٍ پاضویٌه، ؼثمات اٍل ٍ زٍم ّط یه تا ؾؽح  m292/40تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی 

 % هؿىًَی 60اقغال
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

 اضاظی تفىیىی ٍلیمصط)لذ( آلای للیوطاز حیسضی 6
% ؾؽح اقغال ٍ ؼثمِ اٍل 60ٍ هاتمی پاضویٌگ ٍ ضاُ پلِ تا حس  m241تغییط واضتطی اظ هؿىًَی تِ تزاضی زض ّوىف 

 هؿىًَی یىَاحس هؿىًَی 
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

7 
ذاًن الْام اهیطیاى ٍ 

 آلای هحوس ظطغاهی

ذیاتاًن قْیس صیاز 

ذیاتاى قْیس فسایی  -قیطاظی

 تؿت اهیطیتي

تط اؾاؼ ؼطح تفىیىی ٍ پطٍاًِ ؾاذتواًی)تا تَرِ تِ ایٌىِ زض ؼطح  m234/92تغییط واضتطی اظ همثط تِ هؿىًَی 

 تفصیلی همثط لحاؾ گطزیسُ اؾت( تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی.

 4/5/1336سٌقر هَرخ شْر  5خالصِ هَارد هطرح شذُ در کویسیَى هادُ 

 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی بٌذ هصَبِ

1 
تماًٍی هؿىي ًیطٍی 

 اًتفاهی)حاففاى اهیي(

ظلك قطلی اضاظی تفىیىی 

 ٍلیمصط)لذ(
 تطضؾی تیكتط تَؾػ قْطزاضی. m25/44215 تأییس ؼطح تفىیىی لؽمِ ظهیٌی تِ هؿاحت

 1336/ 31/3شْر رٍاًسر هَرخ  5کویسیَى هادُ خالصِ هَارد هطرح شذُ در 

 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی بٌذ هصَبِ

 تأییس ذػ پطٍغُ پیكٌْازی  هحلِ گل ؾفیس -تلَاض اهام. قْطزاضی 1

تا ذػ پطٍغُ پیكٌْازی هٌؽثك تط ٍظك هَرَز ٍ تا 

هتط ٍ تسٍى ّط گًَِ الحاق،  8حفؿ لطض هصَب 

 ؼثك ًمكِ پیَؾت هَافمت قس.

 1336/ 11/3ّرسیي هَرخ  شْر 5کویسیَى هادُ خالصِ هَارد هطرح شذُ در 

 5تصوین اتخار شذُ در کویسیَى هادُ  هَضَع هَرد تقاضا ًشاًی هلک هَرد تقاضا هتقاضی بٌذ هصَبِ

1 

قْطزاضی )زضذَاؾت 

تماًٍی هؿىي واضوٌاى 

 (قْطزاضی 

رٌَب ووط تٌسی 

قوالی)ؾوت چپ رازُ حؿي 

 تممِ(

 (4/6/1385هَضخ  5هصَتِ هازُ  3تأییس ؼطح تفىیىی اصالحی اضاظی تفىیىی تماًٍی هؿىي قْطزاضی )هَظَق تٌس 

، تا 25/12/1395هَضخ  5تط اؾاؼ هصاوطات وویؿیَى هازُ 

ؼطح تفىیىی اصالحی اضائِ قسُ هؽاتك ًمكِ پیَؾت 

 هَافمت قس.


