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ضوابط و شاخص هاي الزم جهت 
بازیابي هویت شهرسازي و معماري 
اسالمي- ایراني مصوب شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ایران
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متن كامل مصوبه شــوراي عالي شهرســازي و معماري ايران در خصوص ضوابط و شاخص هاي الزم جهت 
بازيابي هويت شهرسازي و معماري اسالمي-ايراني در زير آمده است:

 1- كليات
    در راســتاي وظايف محوله براســاس ســند چشم انداز توسعه 20 ساله، سياســت هاي كلي نظام در بخش 
شهرسازي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و ماده 169 قانون برنامه 
پنجم توســعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشــور )موضوع تدوين و ترويج الگوهاي شهرســازي و معماري 
اســالمي- ايراني( و به منظور هماهنگي مطالعات برنامه ريزي و طراحي بناها، فضاهاي شــهري و طرح هاي 
توســعه شهري با ويژگي هاي شهرسازي و معماري اسالمي- ايراني، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
در جلسه مورخ 14/12/1391 شاخص هاي الزم الرعايه جهت نيل به شهرسازي و معماري اسالمي- ايراني را 

به شرح زير تصويب كرد.
 1-1 دامنه كاربرد

    مفاد اين مصوبه از تاريخ ابالغي براي كليه طراحان، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي تهيه، بررسي، تصويب، 
نظارت و اجراي طرح هاي معماري بناها و فضاهاي شــهري، طرح هاي شهرسازي و توسعه شهري، شهرداري 

ها، سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و ساير نهادهاي ذي ربط الزم االجرا خواهد بود.
1-2 حوزه شمول

    توسعه آتي شهرها و روستاها، احداث و توسعه شهرهاي جديد، شهرک هاي مسکوني در دست احداث، طرح 
هاي آماده سازي و كليه بناهايي كه از اين پس ساخته مي شوند، از زمان ابالغ مشمول اين مصوبه خواهند بود. 
رعايت مفاد اين مصوبه براي بافت ها و بناهاي موجود نيز به هنگام حفاظت، مرمت، احيا، بهسازي، نوسازي و 

بازسازي الزامي است.
    1-3  اهداف

    هدف از اجراي اين مصوبه عبارت است از:
    الف- بازشناسي، احصا و احياي مولفه هاي شهرسازي و معماري اسالمي- ايراني؛

    ب- جريان ســازي در احياي شهرســازي و معماري اســالمي- ايراني مبتني بر روح حاكم بر شهرسازي و 
معماري ارزشمند تاريخي ايران در دوره معاصر؛

    ج- انتظام بخشي به مجموعه اقدامات در حال انجام جهت ساماندهي به وضعيت موجود شهرها و روستاها؛
    د- استفاده بهينه از منابع و تامين رفاه عمومي )متناسب با آموزه هاي دين مبين اسالم(؛

    ه- ساماندهي به سيما و منظر شهرها و روستاها.
1-4. تعاريف

    معماري اســالمي- ايراني: معماري اســالمي- ايراني به گونه اي از معماري اطالق مي شــود كه در مرتبه 
مفهوم منبعث از اصول دين مبين اسالم، در مرتبه معنا داراي ارزش هاي پايدار مبتني بر بينش عرفاني ايراني و 
در مصداق مبتني بر ويژگي هاي بستر طبيعي، فرهنگي و تاريخي سرزمين ايران بوده و در هر يک از بازه هاي 
زماني متناسب با ويژگي ها و نيازمندي هاي مراتب گوناگون معنوي و مادي جوامع انساني و با استفاده بهينه از 
علوم، فناوري و مهندسي شکل مي گيرد. هدف از ايجاد اين گونه از معماري فراهم آوردن زمينه مناسب جهت 
تکامل و تعالي انسان ها مطابق با آموزه هاي دين اسالم بوده و نمونه هاي آن را مي توان پس از ظهور اسالم 

تا آغاز سال 1300 هجري خورشيدي در حوزه فرهنگي ايران مالحظه كرد.
    شــهر اسالمي- ايراني: به شهري اطالق مي شــود كه مکان تحقق تمدن بوده و از نظر مفهومي منبعث از 
اصول دين مبين اســالم و در معنا داراي ارزش هاي پايدار مبتني بر بينش عرفاني ايراني و در مصداق مبتني 
بر ويژگي هاي بســتر طبيعي، فرهنگي و تاريخي بوده و در هريک از بازه هاي زماني متناســب با ويژگي ها و 
نيازمندي هاي مراتب گوناگون معنوي و مادي جوامع انســاني و با اســتفاده بهينه از علوم، فناوري و مهندسي 
شکل مي گيرد. هدف از ايجاد اين گونه از شهرسازي فراهم آوردن زمينه مناسب جهت تکامل و تعالي انسان ها 
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مطابق با آموزه هاي دين اسالم بوده و در اين زمينه توسعه روابط اجتماعي و نيز توليد مظاهر فرهنگ و تمدن 
به ويژه در آثار هويتمند هنري تجلي يافته است. نمونه هاي مصداقي آن را مي توان پس از ظهور اسالم تا آغاز 

سال 1300 هجري خورشيدي در حوزه فرهنگي ايران مالحظه كرد.
فضاي همسايگي: فضاي همسايگي در اين مصوبه به فضاي مشتركي اطالق مي شود كه در مالکيت مشاع چند 
واحد مســکوني يا بناي عمومي يا در مالکيت دولت قرار داشته و محل انجام تعامالت اجتماعي در زيرفضاهاي 
شــهري )نظير بازي كودكان و نوجوانان، گفت و گوهاي روزمره و ...( مي باشــد. فضاي همسايگي توسط ابنيه 

مجاور آن محدود و از طريق يک يا دو گذر به ساير بخش هاي محله متصل است.
    باغ هاي شــهري: منظور از باغ هاي شــهري در اين مصوبه فضاهايي اســت كه به منظور تفريح و تفرج و 
براســاس مقاصد و اصول فرهنگي، در شهرهاي تاريخي ايران ساخته شده اند. نظير باغ فين در كاشان، باغ ارم 

در شيراز و ...
    نماهاي كاذب و پوســته اي: به نماهايي اطالق مي شــود كه جداي از سازه يا جداره بناها و بدون استفاده از 
مصالح چســباننده نظير انواع مالت ها به نما الحاق شــده باشد. )به عنوان مثال نماهاي آلومينيومي، شيشه اي 

و ...(
فضاهاي اصلي خانه: به فضاهاي غيرخدماتي )انبار، ســرويس بهداشتي، حمام، راهرو، راه پله، آسانسور و نظاير 

آن( اطالق مي شود. )شامل اتاق ها، محل پذيرايي و نشيمن، آشپزخانه و نظاير آن(
مزيت هاي خاص شــهر: منظور از مزيت هاي خاص شــهر در اين مصوبه، ويژگي هاي شاخص و بارز شهر در 
زمينه قابليت ها و ويژگي هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي اســت. )به عنوان مثال قابليت ويژه شهرهاي مشهد، 
قم و شــيراز در زمينه فرهنگي و مذهبي و قابليت هاي خاص شهرهاي يزد و شوشتر در استفاده بهينه از منابع 

و ويژگي هاي طبيعي موجود(
مرمت: عملياتي بسيار تخصصي كه هدف آن حفظ و آشکار ساختن ارزش تاريخي و زيبايي شناختي يک اثر بر 

مبناي محترم شمردن مواد و مصالح و اسناد اصل است.
2- ضوابط و شاخص ها

    2-1- ضوابط و شاخص هاي كلي
    در فرآيند تهيه و اجراي طرح هاي معماري بناها و فضاهاي شــهري، طرح هاي شهرسازي و توسعه شهري 

و روستايي موارد زير الزامي است.
    2-1-1  هماهنگي با بستر طبيعي، فرهنگي و تاريخي و توجه به مزيت هاي خاص شهر و روستا

    2-1-2  رعايت اصل محرميت در مراتب گوناگون، متناسب با ويژگي هاي فرهنگي و طبيعي شهر و روستا 
و نوع كاربري

    2-1-3 رعايت اصل نظم و نظام با توجه به بستر طبيعي، فرهنگي و تاريخي شهر
    2-1-4  فراهم نمودن زمينه هاي مناســب جهت بهبود ســاختار اجتماعي شــهر و روستا و ايجاد و تقويت 

سرمايه اجتماعي
    2-1-5  فراهم كردن زمينه هاي مناســب جهت تغيير نگرش ســودآوري اقتصادي به شــهر و معماري، به 

خصوص در شهرها و بافت هاي تاريخي
    2-1-6  حفاظت و صيانت از بناها و بافت هاي فرهنگي و تاريخ و مکاشفه ارزش هاي پنهان آنها

    2-1-7  شناســايي و برنامه ريزي براي حذف عوامل مخل تحقق معماري و شهرســازي ارزشمند اسالمي 
- ايراني

    2-1-8  در برنامه ريزي، طراحي و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي از تخريب جنگل 
ها، باغات، منظر شــهري و همچنين كاهش سرانه فضاي سبز جلوگيري و مالحظات محيط زيستي مورد توجه 

جدي قرار گيرد.
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2-2  ضوابط و شاخص ها در حوزه شهرسازي
    2-2-1  در تهيه طرح هاي توسعه شهري، طرح هاي مربوط به ايجاد محالت مسکوني جديد و در ساماندهي 
بافت هاي موجود، ايجاد مراكزي در سطوح محله، كالن محله )ناحيه شهري( و شهر با كاربري هاي مختلط و 

متنوع، متناسب با مقياس كاركردي مکان، ضروري است.
    2-2-2  در مکان يابي كاربري هاي شــهري، تناســب مقياس كاركردي كاربري ها )با عنايت به محوريت 
مســاجد، حسينيه ها و ساير اماكن مذهبي و همچنين مسيرهاي آييني( با مقياس و ظرفيت مکان الزامي است. 
)كاربري هاي شهري بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص »تدقيق تعاريف و 

مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها« تعريف مي شوند(.
    2-2-3  در تعيين نظام ارتفاعي بناها و تعداد طبقات ســاختمان ها تبعيت از ويژگي هاي طبيعي، فرهنگي، 

اجتماعي و تاريخي شهر الزامي است.
    - تبصره: توصيه مي شــود از احداث آپارتمان هاي بلندمرتبه و برج هاي مســکوني در شهرهاي فرهنگي و 

تاريخي با اندازه مياني و كوچک خودداري شود.
2-2-4  ضمن تاكيد بر محوريت مســاجد در طراحي محالت شهر )با عنايت به مصوبه مورخ 87/5/7 شوراي 
عالي شهرســازي و معماري ايران درخصوص »مکان يابي مســاجد در طرح هاي توسعه شهري و روستايي «( 

ضروري است مساجد، شاخص ترين بناهاي شهري منظور شوند.
    2-2-5  ارائه راهکارهاي توســعه و ارتقاي كيفي فضاهاي شــهري به منظور افزايش تعامالت اجتماعي و 

تنظيم جريان حيات مدني در طرح هاي توسعه شهري الزامي است.
    2-2-6  در طراحي مجموعه هاي مسکوني ايجاد فضاهاي همسايگي و فراهم نمودن زمينه كالبدي برقراري 

تعامالت اجتماعي الزامي است.
    2-2-7  تهيه طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهري بايد هماهنگ با ويژگي هاي جمعيتي، 
اجتماعــي و فرهنگــي بافت و توجه ويژه به حفظ ارزش هاي اجتماعي و ادراكي موجود در اين بافت ها صورت 

پذيرد.
    2-2-8  در تهيه طرح هاي مجموعه هاي معماري و طراحي شــهري، تقويت و ايجاد نشــانه هاي شهري 
و افزايش خوانايي محيط متناســب با هويت فرهنگي، تاريخي، با عنايت ويژه به بناهاي مذهبي نظير مســاجد، 
امامزاده ها، حسينيه ها، محورها و مسيرهاي آييني و... همچنين هويت طبيعي شهر و محالت شهري ضروري 

است.
2-3  ضوابط و شاخص ها در حوزه معماري

    2-3-1 در طراحي بناها در بخش هاي توسعه جديد شهري و روستايي تبعيت از گونه شناسي، ريخت شناسي 
و دانه بندي موجود در شهرســازي و معماري دوره فرهنگي و تاريخي )با عنايت به قديمي ترين عکس هوايي 

موجود شهر و روستا( الزامي است.
    2-3-2 در تعيين جهت گيري بناها، توجه به عوامل اقليمي و سنت شهرسازي محل الزامي است.

    2-3-3  در فرآيند تهيه طرح هاي توســعه شــهري و روســتايي ارائه راهکارهايي در جهت بهره برداري و 
اســتفاده بهينه از نعمات و مواهب الهي )بهره گيري از تابش آفتــاب، جريان باد، جلوگيري از ايجاد آلودگي در 
منابــع طبيعي، ارتباط با مظاهر طبيعت از جمله آســمان، گياهــان و...( و طراحي در جهت تحقيق موارد مذكور 

الزامي است.
    2-3-4  انطبــاق احجام مصنوع )بناهاي معماري، مبلمان شــهري و...( با ويژگي هاي طبيعي بســتر طرح 

الزامي است.
    2-3-5 در طراحي بناها، فضاهاي شــهري، بوســتان ها و... اســتفاده از گونه هاي گياهي بومي متناسب با 

هويت طبيعي شهر ضروري است.
   2-3-6  در طراحي فضاهاي شــهري، بوســتان ها و...، توجه به تامين امنيت از طريق ايجاد فضاهاي امن و 
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قابل دفاع ضروري است.
2-3-7  رعايت اصل محرميت، حقوق همسايگي و عدم اشراف در طراحي معماري و تدوين ضوابط ساختماني 

طرح هاي توسعه شهري الزامي است.
    2-3-8  اتخاذ تدابير مناسب در جهت ايجاد محرميت در فضاي ورود به خانه الزامي است.

    2-3-9  در طراحي واحدهاي مســکوني، تامين نور و تهويه و ديد، حتي االمکان از فضاهاي محصور )باز و 
نيمه باز( متعلق به خانه صورت پذيرد.

    2-3-10 توصيه مي شــود در طراحي و احداث واحدهاي مسکوني از ايجاد آشپزخانه باز )open( اجتناب 
شود.

    2-3-11 در طراحي معماري بناها و فضاهاي شهري معاصر، ارتقاي كيفي محيط از طريق استفاده متناسب 
از سه گونه فضاي باز، نيمه باز، بسته و رعايت سلسله مراتب آن ضروري است.

    2-3-12 در طراحي واحدهاي مســکوني ايجاد فضايي مركزي كه به لحاظ جايگاه كاركردي، نوع روابط با 
ساير فضاها، نوع رابطه آن با طبيعت، كيفيت فضايي و... اهميتي افزون بر ساير فضاها دارد، )فضايي كه كانون 

فعال و زنده خانه است( الزامي است.
    2-3-13 در طراحي فضاهاي اصلي خانه بهره مندي از نور مجزا و مستقيم طبيعي الزامي است.

    2-3-14 بهره گيري از نمادها و نشــانه هاي معماري دوره تاريخي و فرهنگي در معماري معاصر با رعايت 
اصل صداقت در معماري توصيه مي شود.

2-3-15 به كارگيري نماهاي كاذب و پوسته اي، جدا از معماري بناها ممنوع است.
    2-3-16 اســتفاده از مصالح بومي در ســاخت وسازها الزامي اســت. وزارت راه و شهرسازي موظف است از 
طريق انجام مطالعات و تحقيقات موردنياز نســبت به ارائه روش هاي افزايش مقاومت و ايجاد تنوع در مصالح 

بومي اقدام كند.
    2-3-17 بهره گيري از فناوري هاي نوين صرفا در جهت اســتاندارد كردن، افزايش كيفيت و تنوع مصالح 
بومي قابل توصيه است. به كارگيري فناوري هاي نوين نبايد مانع از هماهنگي طرح معماري بناها با زمينه هاي 

طبيعي، تاريخي و فرهنگي شود.
    2-3-18 حفظ سنت احداث، مديريت و نگهداري باغ هاي شهري )به جاي پارک هاي شهري( الزامي است.

    2-3-19 حفظ و اشاعه هنرهاي سنتي مرتبط با شهرسازي و معماري )نظير گره چيني، آجركاري و... همراه 
با ايجاد زمينه هايي براي كاربرد آنها( قابل توصيه است.

    2-3-20 در تدوين ضوابط و مقررات ســاختماني براي بخش هاي موجود شهر )اعم از بخش هاي تاريخي 
و معاصر( پيش بيني اقدامات حفظ، مرمت، احيا، بهسازي، نوسازي و بازسازي الزامي است.

    2-3-21 در برنامــه ريــزي، مطالعه و طراحي بناهاي شــهري توجه به اســتفاده از انرژي هاي پاک و نيز 
فناوري هاي جديد به منظور كاهش مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست مورد توجه جدي قرار گيرد.




