
حریم و محدوده شهر آئین نامه ها و دستوالعمل

تعیین محدوده شهرها- 1

 قانون تقسیمات 4محدوده شهرهاي داراي طرح جامع یا هادي مصوب که فاقد محدوده قانونی موضوع ماده
کشوري می باشند، محدوده طرح جامع یا هادي مصوب است.

 قانون 4و هم داراي محدوده قانونی موضوع ماده محدوده شهرهایی که هم داراي طرح جامع یا هادي مصوب
تقسیمات کشوري می باشند، تا زمان تصویب طرح جامع جدید، همان محدوده قانونی قبلی است.

 محدوده شهرهایی که به تازگی از روستا به شهر تبدیل شده اند، تا زمانی که براي آن، طرح جامع یا هادي
محدوده طرح هادي روستایی خواهد بود.شهري که به تصویب نرسیده باشد، همان

تعیین حریم شهر-2

تعیینشهربراياستحفاظیمحدودهطرح،آندروبودهمصوبجامعطرحدارايکهشهرهاییحریم
استمعماريوشهرسازيشورایعالیمصوباستحفاظیمحدودههمانباشد،شده .

نشدهتعییناستحفاظیمحدودهآنهابرايدلیلیهربهیابودهمصوبجامعطرحفاقدکهشهرهاییحریم
مساحتبرابر5ازمذکورحریموباشدشهرداريقانون99مادهموضوعحریمدارايکهصورتیدرباشد،

بودخواهد99مادهحریمهمانننماید،تجاوزشهرمحدوده

احتمالیخروجموارددستورالعمل،اینابالغازماه6مدتظرفمکلفندشهرسازيومسکنسازمانهاي
برونمودهشناساییذیربطشهرستانیابخشکشوريتقسیماتمرزازرااستانشهرهايمحدودهیاحریم
باخطوطاینانطباقحدتاحریمنقشهاصالحبهنسبتمربوطاستانداريسويازشدهارائههاينقشهاساس

نماینداقدامیکدیگر .

اشارهشهركوروستاشهر،محدودهتعاریفقانوناجرايدرمذکوراصالحبهآندرکهاصالحیحریمنقشه
بهاستانداريتوسطمربوطه،شهرطرحتصویبمرجعدبیرخانهمهربهشدنممهورازپسبایدباشد،شده

گرددابالغذیربطمراجع .

وبخشکشوريتقسیماتمرزشهر،حریماصالحبجايتوانمیدهد،تشخیصاستانداريمواردیکهدر:تبصره
کشوريتقسیماتدفترمواردایندر. شودرفعموجودمغایرتکهدادتغییرايگونهبهراذیربطهايشهرستان
ازتصویريونمایدمیدنبالرابعديمراحلکشوروزارتطریقازوتنظیمراالزمتغییراتپیشنهاداستانداري
.نمایدمیارسالاستانشهرسازيومسکنسازمانبهراتغییراتایندرخواست



محدوده روستا- 3

وبودهمنطبقروستاهاديطرحمحدودهبرگردندمیواقعشهرهاحریمداخلدرکهروستاهاییحریم
بودخواهدروستامحدودهازخارجبهروستاسازهايوساختتجاوزعدمبرنظارتبهمکلفشهرداري

توسعهوریزيبرنامهشورايشهرها،حریمدرواقعروستاهايهاديطرحدرتغییرهرگونهتصویبمرجع
باشدمیاستان

قانون3ماده2تبصرهموضوع(شهرهاحریمدرواقعروستاهايشدنشهرشرایطاحرازتشخیصمرجع
جمعیتشرایط،اینتعییندراصلیشاخص(باشدمیاستانمعماريوشهرسازيگروهکار) تعاریف

)روستاست

سازمانیاواستانداريکشوريتقسیماتدفتریااصلی،شهرشهرداردرخواستبهبنامذکورکارگروه
اعالمبا. نمودخواهدگیريتصمیمابالغیضوابطمبنايبرودادهجلسهتشکیلاستان،شهرسازيومسکن
هاديطرحمحدودهداخلدرواقعاراضیوگردیدهالحاقاصلیشهربهروستاکمیسیون،اینمثبتتصمیم

شدخواهدشناختهاصلیشهرازمنفصلمنطقهیاوناحیهیکعنوانروستابه .

عهدهبهشهرداريبهامورواگذاريوروستااسالمیشورايودهیاريانحاللمورددرقانونیاقدامات
استاستانداري

قانون3ماده2تبصرهموضوعشهرهاحریمدرواقعروستاهايبرايشرایطاحرازتشخیصضوابط:1تبصره
تصویبازپسوتهیهشهرسازيومسکنوکشوروزارتینمشتركپیشنهادباماه،2مدتظرفتعاریف

گرفتخواهدقرارمعماريوشهرسازيکارگروهعملمالكدولت،دفاعی–سیاسیکمیسیون

استانداريکشوريتقسیماتدفتررسمیاعالمازپساستموظفشهرسازيومسکنسازمان:2تبصره
اقداممربوطشهرگزارشاتوهانقشهاصالحبهنسبتاصلی،شهربهآنالحاقوروستاانحاللبرمبنی
نمایدارسالشهرجامعطرحتصویبمرجعدبیرخانهبهرامراتبونموده



وضوابطازاعمنقاطاینبهراجعتصمیماتکلیهکشوري،تقسیماتدفتررسمیاعالمتاریخاز:3تبصره
وقوانینچارچوبدروشهردارينظارتتحتسازوساختبرنظارتومحدودهوسازوساختمقررات

پذیردمیصورتاصلیشهربرحاکممقررات .

خواهدشهرداريعملمالكموجودروستاییهاديطرحنقاط،اینبرايتفصیلیطرحتهیهزمانتا:4تبصره
استمرارامکانبینیپیشواصلیشهرجامعطرحضوابطبهتوجهباراجدیدطرحشهردارياستالزموبود

برساند5مادهکمیسیونتصویببهونمودهتهیهوقتاسرعدرروستایی،هايفعالیت .

موضوعکمیسیونشهرها،حریمدرواقعروستاهايمحدودهدرساختمانیتخلفاتبهرسیدگیمرجع
.باشدمیشهرداریهاقانون99مادهبهتبصره3وبندیکالحاققانون2تبصره

شهرداريباشهرحریمداخلبهروستاسازهايوساختتعرضوتجاوزعدمبرنظارتوکنترلمسئولیت
.باشدمیمربوطه

شهرکها- 4

 اداره امور شهرکهاي مسکونی واقع در حریم شهرها تا زمانی که به شهر اصلی الحاق نگردیده اند، کماکان بر
دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و بهره برداري از شهرك در خارج از محدوده قانونی و حریم 6اساس بند 

ده شهرك و با نظارت شورایعالی شهرسازي و معماري به عهده احداث کنن17/12/56شهرها مصوب 
.باشدمیشهرداري شهر اصلی 

در این حالت شهرداري مربوطه مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهاي شهرك به خارج از محدوده تعریف 
شده در طرح جامع می باشد.

 هرگونه افزایش احتمالی محدوده شهرك هاي صنعتی داخل حریم شهرها، باید بنا به درخواست شرکت
شهرکهاي صنعتی به تصویب مرجع تصویب طرح جامع شهر مربوطه برسد.

تدقیق محدوده شهر-5

 قانون نسبت به پیگیري مراحل کنترل و 5سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها مکلفند در اجراي ماده
بررسی نقشه هاي تدقیق شده، بر اساس طرح جامع شهر اقدام نموده و نقشه هاي مذکور را پس از تأیید، 



این دبیرخانه ارسال جهت بررسی نهایی و ممهور شدن به مهر دبیرخانه شورایعلی شهرسازي و معماري به 
نمایند.

تبصره:تدقیق محدوده هاي فعلی شهرهایی که فاقد محدوده تدقیق شده بر اساس قانون
ماه توسط شهرداري مربوطه انجام گرفته و نتیجه جهت طی مراحل بعدي به 6می باشند، باید حداکثر ظرف مدت 

سازمان مسکن و شهرسازي استان ارسال گردد.

وده و حریم شهرهارفع تداخل محد-6

:باشدهستند،جامعطرحدارايکهشهريدوبینتداخلکهصورتیدر- 1- 6

سازمان مسکن و شهرسازي موظف است با هماهنگی شهرداران دو شهر و فرمانداري ذیربط پیشنهاد چگونگی رفع 
تداخل موجود را تنظیم و جهت تصویب به دبیرخانه مرجع تصویب طرح جامع ارسال نماید.

:باشدهستند،معتبرهاديطرحدارايکهشهريدوبینتداخلکهصورتیدر- 2- 6

سازمان مسکن و شهرسازي موظف است با هماهنگی دفتر فنی استانداري و شهرداران دو شهر پیشنهاد چگونگی رفع 
ماید.تداخل موجود را تنظیم و جهت تصویب به دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان ارسال ن

:باشندداشتههاديطرحیدیگريوجامعطرحآنهاازیکیکهباشدشهريدوبینتداخلکهصورتیدر-3- 6

سازمان مسکن و شهرسازي موظف است با هماهنگی شهرداران دو شهر و فرمانداري ذیربط، پیشنهاد چگونگی رفع 
معماري (یا نماینده تام االختیار وي) و دبیر شوراي تداخل موجود را تنظیم و با حضور دبیر شورایعالی شهرسازي و 

برنامه ریزي و توسعه استان تصمیم نهایی اتخاذ شود.

:در تمامی موارد فوق صرفاً در ارتباط با میزان اراضی مورد تداخل و در جهت رفع تداخل تصمیم گیري می 1تبصره 
رد مجاز نیست.شود و افزایش سطوح جدید و تعیین و تغییر کاربري و سایر موا

:در تمامی موارد فوق سازمان مسکن و شهرسازي و دبیرخانه هاي شورایعالی شهرسازي و معماري و شوراي 2تبصره 
برنامه ریزي و توسعه استانها موظفند اسناد و مدارك مربوطه را با استناد به قانون تعاریف اصالح نمایند.


