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 : مقدمه
ها و برنامه های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور تهیه و اجرای طرح هادی روستایی یکی از مهمترین طرح
. ندهی و اصالح بافت فیزیکی روستا، روند توسعه و گسترش آن را در افق ده ساله مشخص می نمایداست که ضمن ساما

 طراحی کالبدی و ارائه طرح هادی روستایی ، با انجام بررسیها و مطالعات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی صورت 
  فنی و علمی است که توسط مشاور طرح انجام این قسمت از کار که مرحله تهیه طرح هادی است دارای ابعاد. می گیرد
با توجه به اساسنامه تشکیالت و سازمان . اما بخش دیگر طرح که بسیار با اهمیت است نحوه اجرای طرح می باشد. می گیرد

 دهیاریها به عنوان یک نهاد غیر دولتی و عمومی متولی رسیدگی به امور. دهیاریها که توسط هیات دولت ابالغ شده است
از جمله وظایف مهم دهیاریها ، همکاری و ایفای نقش در کلیه مراحل فرآیند . روستا در چارچوب وظایف محوله می باشند

از این رو یادگیری و اشراف بر طرح هادی روستایی و احاطه بر ابعاد علمی و فنی . تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است
 در این متن تالش گردیده است که فرآیند تهیه طرح هادی روستایی به اجمال .استآن از ضرورت های آشکار برای دهیاران 

 همچنین به مبانی و مباحث و . ارائه شود و سپس نقش و وظایف دهیاران در این فرآیند مورد بحث قرار گرفته است
دی خدمات روستایی در خاتمه الگوی سطح بن. زهای الزم طرح هادی روستایی نیز به اجمال پرداخته شده استاپیش نی

 نمونه پرسشنامه و نقشه های طرح هادی ،مصوب وزارت مسکن و شهر سازی ،آئین نامه تهیه و اجرای طرح هادی روستایی
رود که دهیاران با مطالعه این ی امید م. رای دهیاران سودمند می باشدبروستایی نیز ضمیمه گردیده که مطالعه و بررسی آنها 

 .طرح هادی روستایی داشته باشندمطالب احاطه بهتری بر 
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 تعاریف، مفاهیم، اصطالحات : فصل اول
 

 آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه طرح هادی روستایی : اهداف آموزشی
 

 : اهداف رفتاری
 : مخاطبان پس از مطالعه مطالب این فصل می توانند

 . آشنا شوند»طرح هادی روستایی« با تعریف قانونی و مصوب -1
 . با برخی مفاهیم پایه و کاربردی در طرح هادی روستایی آشنایی شوند-2
 .را تشرح نمایند» کاربری زمین« مفهوم کلی و انواع -3
 . مفاهیم و تعاریف حوزه نفوذ، طرحهای باالدست آشنا شوند-4
نظام فنی «، »محدوده قانونی«، »حوزه نفوذ«، »دسطوح استاندار«، »سرانه«، » نقشه خوانی«، » نظارت بر ساخت و ساز« مفهوم -5

 .را توضیح دهند» پیشرفت فیزیکی«و » مهندس ناظر«، » روستایی
 .بیان شود» گواهی پایان کار«و » بازنگری طرح هادی«، » تصویب طرح هادی« تعاریف -6
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  تعاریف، مفاهیم و اصطالحات -1
 

اس آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه و عمران محلی، طرح هادی روستایی بر اس:  طرح هادی روستایی-1-1
 :  هیئت محترم وزیران عبارت است از12/10/78ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 

 طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای
مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در 

 .قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی یا طرح جامع ناحیه ای تعیین می نماید
 

ریافت خدمات و کاال تحت تاثیر یک سکونتگاه بزرگتر عبارت است از محدوده ای که از لحاظ دامنه د:  حوزه نفوذ-1-2
باشد، به عبارت دیگر اگر یک روستای بزرگ را به عنوان روستای مرکزی در نظر بگیریم، کلیه ) شهر یا روستای بزرگتر(

 .روستاهایی که از آن خدمات می گیرند در حوزه نفوذ روستای مرکزی قرار دارند
 

اضی یکی از اصطالحاتی است که عمدتا در طرح های هادی روستایی و شهری مورد  کاربری ار: کاربری اراضی-1-3
. استفاده قرار می گیرد و عبارت است از کاربرد یا استفاده ای که از یک زمین، محدوده و یا فضای مشخص صورت می گیرد

مده کاربری هایی که در فرایند تهیه و ع. به عنوان مثال یک خانه واقع در محدوده بافت روستا دارای کاربری مسکونی می باشد
 – درمانی – آموزشی – تجاری –کاربری مسکونی : اجرای طرح هادی روستایی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از

 باغات – زراعی – ورزشی و صنایع و کارگاهها – تاسیسات و تجهیزات روستایی – مذهبی – انتظامی – اداری –فرهنگی 
 ...... بایر و  – دامداری –

 

عبارت است از محدوده فیزیکی اطراف روستا که از لحاظ قانونی تعریف شده و انجام ساخت :  محدوده مصوب -1-4
تعیین محدوده روستاهای دارای طرح هادی بر . و ساز و فعالیت های ساختمانی مطابق ضوابط مربوطه در آن بالمانع می باشد

محدوده قانونی روستاهای فاقد طرح هادی نیز توسط . ای این طرح مشخص می گردداساس محدوده تعیین شده در نقشه ه
 .به صورت موردی و در قالب طرح های تعیین محدوده تعیین می گردد) بنیاد مسکن انقالب اسالمی(مراجع ذیربط 

 

غرافیایی  منظور طرحهایی است که در مقیاس بزرگتر برای محدوده های ج):فرادست( طرح های باالدست -1-5
 بر اساس سطح  ودر سطح شهرستان و یا بخش تهیه گردیده که ضمن مشخص نمودن چشم انداز آتی محدوده مطالعه شده
 . بندی انجام گرفته جایگاه نقاط روستایی و شهری، نحوه ارتباط سکونتگاهها با یکدیگر را مشخص می نماید
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 فضایی سکونتگاههای روستایی –ای ساماندهی کالبدی  طرح هادی روستایی شامل، طرح ه برایطرح های باالدست،
 .شهرستان یا بخش و طرح جامع ناحیه ای و یا شهرستان می باشد

از حاصل تقسیم میزان هر یک از کاربری های موجود در بافت روستا به جمعیت آن در همان زمان سرانه آن :  سرانه-1-6
ز جمعیت روستا از مساحت آن کاربری به عنوان مثال اگر مساحت کاربری بدست می آید و عبارت است از سهم هر نفر ا

 متر مربع 07/93 نفر باشد سرانه کاربری مسکونی برابر با 1711 متر مربع و جمعیت آن 159252کاربری مسکونی یک روستا 
 .خواهد شد

ی زمان بندی  مدت زمان مصوب برای انجام پیش بینی ها و اجرای طرح ط):افق اجرایی طرح( مدت طرح -1-7
 . سال می باشد10و اولویت ارائه شده است که از زمان تهیه و تصویب طرح به مدت 

 10با توجه به این که طرحهای هادی روستایی معموال برای یک محدوده زمانی معین :  بازنگری طرح هادی-1-8
 انجام بررسی های مورد نیاز و چگونگی ساله تهیه می گردند، پس از طی این زمان، طرح نیازمند بازنگری می باشد تا ضمن

 .تحقق پیشنهادهای طرح، اطالعات آن به روز شده و در صورت نیاز پیشنهادهای جدید ارائه شود

 سطوح استاندارد عبارت است از میزان هر یک از سرانه کاربری های مختلف که متناسب با : سطوح استاندارد-1-9
 .سطوح استاندارد بر اساس ضوابط موجود یا بر اساس نظر کارفرما تعیین و ابالغ می شودمیزان این . نیاز مردم تعیین می گردد

 به منظور کنترل بر ساخت و ساز ساختمان های روستایی بر اساس مشخصات فنی و : نظام مهندسی روستایی-1-10
 از وزارت مسکن و شهرسازی ، در قالب قوانین نظام مهندسی کشور، مهندسین صاحب صالحیت و دارای پروانه اشتغال بکار

 .انجام نظارت بر عملیات ساختمانی در مناطق روستایی را به عهده دارند

 شخصی است که با دارابودن مدرک تحصیلی، حداقل فوق دیپلم در رشته ساختمان و بر اساس : مهندس ناظر-1-11
فرآیند ساخت و ساز ساختمان ها در مناطق روستایی قوانین نظام مهندسی ساختمان و آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان بر 

 .نظارت می نماید

برای احداث ) بخشداری و دهیاری( مدرک یا مجوزی است که از طریق مراجع ذیصالح : پروانه ساختمان-1-12
تمان می بر مبنای این پروانه ساخ) حقیقی یا حقوقی(ساختمان بر مبنای ضوابط و مقررات جاری صادر می شود و فرد مالک 

 .تواند نسبت به ساخت و ساز اقدام نماید

کنترل کیفی و کمی عملیات اجرایی در : نظارت بر ساخت و ساز عبارت است از :  نظارت بر ساخت و ساز-1-13
مسکونی، اداری، تجاری، اجرای خیابان، جوی ، : شامل (ساختمانی یا عمرانی : روستایی در فرایند اجرای یک پروژه اعم از

 ....)، کانیو و جدول
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 بعد از اتمام عملیات اجرایی یک واحد ساختمانی و انجام بازدیدهای مورد نیاز از طرف : گواهی پایان کار-1-14
 .گواهی دال بر اتمام عملیات ساختمانی صادر می شود که گواهی پایان کار نام دارد) بخشداری و دهیاری(مراجع ذیصالح 

به مجموعه ای از قوانین، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه های : ی ضوابط و مقررات طرح هاد-1-15
ی است و بصورت سلبی و ایجابی و با فدولتی و دستگاههای اجرایی اطالق می گردد که دارای مالحظات فنی، قانونی، عر

ردیده و رعایت و اجرای آن نونمندی و ضابطه مندکردن اجرای پیشنهادات ارائه شده تدوین گاهدف ایجاد وحدت رویه، ق
 .برای مجریان و مسئولین محلی الزم االجرا است
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 آشنایی با طرح هادی روستایی : فصل دوم
 

 آشنایی مخاطبان با مفاهیم عمومی مرتبط و کاربردی در طرح هادی روستایی و روند تهیه تصویب و اجرای :اهداف آموزشی

 طرح هادی، ساختار و اجرای آن 
 

  مخاطبان پس از مطالعه مطالب این فصل قادر خواهند بود :تاریاهداف رف

 . با اصول نقشه خوانی، ساختار نقشه های طرح هادی روستایی، مقیاس نقشه آشنا شوند-
 . با مفاهیم پایه شهرسازی و کاربرد آنها در طرح هادی روستایی آشنا شوند-
 .تایی را تشرح نمایند بتوانند فرآیند تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی روس-
 . روند تهیه طرح و بخش های اصلی آن را بیان نمایند-
 .سازمانهای دخیل در تهیه، تصویب و اجرای طرح هادی روستایی آشنا شوندبا  -
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 آشنایی با طرح هادی روستایی -2
 

 و انواع نقشه های مورد نیاز در طرح هادی روستایی  آشنایی با نقشه خوانی -2-1
 

 تعاریف و اصطالحات نقشه خوانی  -2-1-1
 

 نمایش ترسیمی عوارض پوسته زمین روی موادی مانند کاغذ، پالستیک، مقوا، پارچه و امثال آن را که به نسبت :تعریف نقشه

 . نقشه می گویند. معینی کوچک شده باشد
 

ر طبیعیت که معموالً آن را به  مقیاس عبارتست از نسبت فاصله های روی نقشه به فاصله های همانند آن د:مقیاس نقشه

نقشه ها از نظر . مقیاس نقشه های طرح هادی روستایی بصورت کسری نشان داده می شود. صورت کسر نشان می دهند
نقشه های اصلی طرح هادی روستایی جزء .  دسته کوچک مقایس، مقیاس متوسط و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند3مقیاس به 

 .نقشه های بزرگ مقیاس هستند

75000 نقشه هایی که مقیاس آنها از:نقشه های بزرگ مقیاس
 بزرگتر است، این نقشه ها کاربرد عملی وسیعی دارند و در کلیه 1

 .مراحل عملیاتی و ساختمانی بکار می روند

ارای اجزای بطور کلی نقشه های اصلی طرح هادی روستایی د:  اجزاي نقشه هاي اصلي طرح هادي روستايي-٢-١-٢
 ) 1نقشه شماره (زیر می باشد 

 . معموالً نقشه ها را در داخل یک کادر با خط ضخیم ترسیم می نمایند که همانند قابی نقشه را دربر می گیرد: کادر نقشه-1

 با توجه به موضوع نقشه عوارض روی نقشه در قسمت کادر سمت چپ توسط عالئم و رنگ  :(legend) راهنمای نقشه -2

 سازمان مدیریت و 12عالئم و رنگ راهنمای نقشه کاربری اراضی طبق قرارداد تیپ شماره .  استاندارد مشخص می گرددهای
 .برنامه ریزی و سایر نقشه ها نیز طبق دستورالعمل بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مشاوران ابالغ می شود

مشخصات و سایر توضیحات مربوط به نقشه است و در  این بخش از نقشه معرف،  :(title) مشخصات و جزئیات نقشه -3

 .پایین کادر سمت چپ قرار می گیرد و عمدتاً شامل موارد زیر می باشد
  کارفرما به همراه آرم مربوطه -
  نام مشاور و آرم مربوطه -
  عنوان نقشه -
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  مقیاس نقشه -
 ) جهت نما( شمال نما -
 نظارت کننده و همکاران  نام تهیه کننده، ترسیم کننده و کنترل و -
  تاریخ تهیه نقشه -
  شماره نقشه -
  توضیحات ضروری -
 که محتوای اصلی نقشه را تشکیل می دهد و به صورت موضوعی توسط خطوط، عالئم و رنگ در : محدوده مورد مطالعه-4

 .کادر سمت راست نقشه منعکس می گردد
 

 قشه های مورد نیاز طرح ن -2-2
نقشه های رسمی طرح به . ز طرح در دو قالب نقشه های رسمی و نقشه های پشتیبان طرح تهیه خواهند شدنقشه های مورد نیا

نقشه های پشتیبان طرح در قالب گزارش طرح بسته به محدوده . صورت آلبوم تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت
 است برخی از نقشه های طرح به دلیل ماهیت پهنه ای آنها در الزم به ذکر.  ارائه خواهد شدA3روستا و متناسب با آن در قطع 

 . قابل ارائه می باشند که در فهرست نقشه ها مشخص شده اند)1 : 25000(مقیاس 
 

  نقشه های رسمی طرح –الف 
 )1 : 1000( نقشه کاربری اراضی موجود روستا -1
و درجه بندی کلی میزان سانحه خیزی ) و زمین لغزشبه ویژه سیل ( نقشه محدوده های در معرض سوانح طبیعی روستا -2

 )1 : 25000(محدوده ها 
 ) 1 : 2000( نقشه تعیین شیب عمومی روستا و جهات شیب معابر و محل دفع آب های سطحی -3
 ) 1 : 2000( نقشه کیفیت ابنیه و موقعیت بناها و بافت های باارزش روستا -4
 ) 1 : 1000(سلسله مراتب آن  نقشه شبکه معابر پیشنهادی روستا و -5
 )1: 500( نقشه فضاهای نیازمند نوسازی و بهسازی روستا -6

 

 )1 : 1000( نقشه کاربری اراضی پیشنهادی روستا و مراحل مختلف توسعه آن -7
 )1: 25000( نقشه محدوده طرح هادی و حریم استحفاظی روستا -8
 )1: 500( پالن معابر و تقاطع ها با مقیاس -9
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  ارتفاعی )1 : 100( طولی و )1 : 1000(پروفیل های طول با مقایس  -10
  1 : 100 مقاطع عرضی تیپ معابر و میادین با مقیاس -11

 

 نقشه های پشتیبان طرح ) ب
 

در این نقشه ها ترسیم راه های ارتباطی ، موقعیت ( شامل )1 : 25000( نقشه های مربوط به حوزه نفوذ با مقیاس -1

 ) :اها و تقسیمات سیاسی موثر بر محدوده الزامی استاستقرار روست
  نقشه جایگاه و نقش روستا در سلسله مراتب تقسیمات کالبدی طرح فرادست-
  نقشه عمومی حوزه نفوذ - 
  نقشه الگوی مراجعات خدماتی آبادیهای حوزه نفوذ در وضع موجود -
  نقشه الگوی جریان مبادالت اقتصادی در وضع موجود -
 ه الگوی مراجعات آبادیهای حوزه نفوذ در سال افق طرح  نقش-

 

 :  نقشه های مربوط به روستا-2
 ) 1: 25000( نقشه موقعیت روستا در تقسیمات سیاسی شهرستان -
 ) 1 : 25000( تعیین مکان موجود و یا پیشنهادی دفن زباله -

 

 )1 : 2000( نقشه محدوده های هم ارزش اقتصادی زمین و ساختمان در روستا -
 )1 : 1000)  (دولتی، خصوصی، عمومی و وقفی( نقشه مالکیت اراضی روستا -
 ) 1 : 2000( نقشه محدودیت ها و امکانات توسعه فیزیکی روستا -
 )1 : 2000( نقشه محله بندی و مراحل گسترش کالبدی روستا تا وضع موجود -
 ) 1 : 1000( نقشه شبکه معابر موجود و سلسله مراتب آن -
 ) 1 : 1000(نقشه گزینه های کاربری اراضی پیشنهادی  -

 : عوامل مرتبط با تهیه و اجرای طرح هادی روستایی-2-3
تهیه و تدوین تصویب و اجرای طرحهای هادی روستایی طی یک فرآیند چند مرحله ای انجام می گیرد که هر مرحله ای نیز 

تلفی درگیر هستند که هر یک فراخور وظایف و مأموریت های در این فرآیند عوامل مخ. دارای مراحل مختلف می باشد
 .سازمانی نقش بخصوصی در این روند ایفا می نمایند
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  ارکان اجرایی طرح هادی روستایی -2-3-1
)          1)                                      (2)                                 (3                          ( )4 ( 

 
 
 
 

          )    8()                                      7                            (     )       6                 ( )      5( 
 
 
 

 

  سازمانهای ذینفع و دخیل در تهیه و اجرای طرح هادی روستایی -2-3-2
 ریزی روستایی سازمان و دستگاههای مختلف اجرایی هر یک عهده دار وظایف و مسئولیت همانطور که در مدیریت و برنامه

در طرح هادی روستایی نیز این سازمانها بطور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و طبق ضوابط . های تعریف شده ای هستند
 .خاصی ایفای نقش می نمایند

 این 1367 / 7 / 18  مورخرایی تهیه و تصویب طرح هادی روستایی مصوب طبق آیین نامه اج: بنیاد مسکن انقالب اسالمی-1

 .نهاد عهده دار وظایف زیر می باشد
  هماهنگی اجرایی در زمینه انتخاب مشاور و گروه اجرایی طرح و ابالغ کار آنان -
  عقد قرارداد با گروه اجرایی تهیه طرح و مشاورین -
   بررسی فنی مقدماتی طرح های تهیه شده-
  اداره کمیته فنی وابسته به شورای مرکزی و شورای تصویب -
  دبیرخانه شورای مرکزی در ارتباط با طرح های هادی و شورای تصویب -
  ابالغ طرحهای تصویب شده به مبادی ذیربط -
  تهیه و تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح های هادی -
 اری مردم  اقدام و اجرای طرح های فیزیکی تهیه شده با همی-
  کلیه اقدامات الزم در زمینه بهبود شرایط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب -

 

 
  معاونت عمران -کارفرما                 

بنیاد مسکن        دفترفنی  (  
   دفتر اجرایی )  انقالب اسالمی

                        دفتر حقوقی

 مشاورین 
  مشاور نقشه بردار-
  مشاور تهیه -

    طرح هادی 
 

 کمیته فنی
 و کارشناسی

 طرح

 
 

 شورای تصویب 

 
 مردم روستا

مسئولین محلی روستا 
 شورای اسالمی 

 همیاری

 استانداری 
 

 فرمانداری 
 

 بخشداری

 
شورای توسعه 

 استان 

کار گروه 
شهرسازی و 

 معماری
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نماینده این سازمان از اعضای اصلی کمیته فنی و شورای تصویب و کار گروه شهرسازی :  سازمان مدیریت و برنامه ریزی-2

 . و معماری است و در تصویب طرح دارای رأی می باشد
 .مین اعتبار تهیه و اجرای طرح هادی نیز نقش محوری دارداین سازمان در تأ

 در زمینه و.  این نهاد از اعضای اصلی کمیته فنی و شورای تصویب است و دارای حق رأی می باشد: جهاد کشاورزی-3

 .اری می نمایدبا کارفرما و مشاور همک..... حفظ اراضی زراعی، باغات و جنگلها، مراتع امور دام، صنایع روستایی، شیالت و 
این نهاد .  این سازمان از اعضای اصلی کمیته فنی و شورای تصویب بوده و دارای حق رأی می باشد: مسکن و شهرسازی -4

طبق قانون، عالوه بر تصویب طرحهای توسعه و عمران از مقیاس ملی تا محلی، عهده دار بررسی و تصویب ضوابط و مقررات 
طح بندی مناطق و مراکز روستایی، تهیه استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور الگوی س. شهرسازی نیز می باشد

 .یکی دیگر از وظایف این نهاد بوده و بعنوان مالک و معیار اساسی برای تهیه طرح هادی روستایی می باشد
 

این . و دارای حق رأی می باشد این سازمان از اعضای اصلی کمیته فنی و شورای تصویب بوده : سازمان میراث فرهنگی-5

سازمان در خصوص استعالم جهت آثار و ابنیه تاریخی و با ارزش روستایی، آثار باستانی و مناطق حفاظت شده تاریخی در 
 .روستاها با کارفرما و مشاور همکاری می نماید

و یی و بعنوان نماینده سیاسی دولت استانداری از طریق معاونت عمرانی شهری و روستا:  استانداری و مجموعه های تابعه-6

طرحهای هادی مصوب .  فرمانداری، بخشداری و دهیاری ، مسئولیت مستقیمی در اجرای طرح هادی روستایی داردبا همکاری
نماینده استانداری نیز اعضای اصلی کمیته فنی و شورای تصویب با حق . ی ابالغ رسمی می گرددارتوسط استانداردی به فرماند

 . باشدرأی می
 حریم فرودگاهها با  و راه آهن، بین شهری،راههای بین روستاییحریم  این نهاد در خصوص اعالم : اداره راه و ترابری-7

 .کارفرما و مشاور همکاری می نماید
 این سازمان در خصوص مسائل زیست محیطی داخل و اطراف روستا، در تهیه و تصویب : سازمان حفاظت محیط زیست-8

دفع زباله، ضوابط مکان یابی و مدیریت گورستان، دفع آبهای سطحی ، محیط زیست .  روستایی دخالت می نمایدطرح هادی
از جمله اموری است که این ...داخل روستا، حفظ گونه های گیاهی و جانوری حفظ عرصه های جنگلی و مرتعی، تاالبها و 

 .ی نمایدسازمان راهنمائیهای الزم را به کارفرما و مشاور ارائه م
 این سازمان در خصوص حریم رودخانه ها، مسیل، قنوات و مقررات مرتبط با سفره های آب : امور آب استان و شهرستان-9

 .زیرزمینی و چشمه ها در طرح هادی روستایی دخالت می نماید
 .ز آن نقش دارد این سازمان در خصوص شبکه آب رسانی، تأمین آب مدیریت و نگهداری ا: آب و فاضالب روستایی-10
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 طرح هادی روستایی را به بخشداریها و یا دهیاریها ابالغ نموده و مسئول صدور مجوزهای ساخت و ساز و : فرمانداری-11

 .اجرای طرح ها می باشد
 در روستاهایی که فاقد دهیاری است کلیه امور مربوط به صدور مجوز و پروانه ساخت توسط بخشداری : بخشداری-12

 .ردصورت می گی
در فصل . ( نقش شهردار را در روستا بازی می کند و در تهیه، تصویب و اجرای طرح هادی نقش مستقیم دارد: دهیاری-13

 .)بعد بطور مفصل در این باره بحث خواهد شد
 

سازمانهایی از جمله .... مخابرات، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، شواری اسالمی روستا و :  اداره برق: سایر سازمانها-14

 . وظایف خود در طرح هادی دخالت می نمایدههستند که در حیط
 

  فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی -2-4
 است که هر یک از آنها دارای مراحل مختلفی ای  مرحله4بطور کلی روند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی دارای یک فرآیند 

 .می باشد
 در این مرحله معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، با ):هیه طرح هادیپیش از ت( مرحله مقدماتی -1

توجه به اعتبارات تخصیص یافته و شاخص های موجود روستاهای اولویت دار را جهت تهیه طرح هادی انتخاب می نماید و 
روند کلی این مرحله از طرح هادی روستایی . پس از طی مراحلی توسط مشاور طرح تهیه و پس از تصویب به اجرا در می آید

 : به شرح زیر است
  جذب و تخصیص اعتبار مالی برای تهیه طرح هادی روستایی -
  شناسایی روستاهای اولویت دار و انتخاب آنها جهت تهیه طرح هادی -
  شناسایی مشاور نقشه بردار و عقد قرارداد با آن -
 ه پایه  نقشه برداری از روستا و تهیه نقش-
  شناسایی و انتخاب مشاور جهت تهیه طرح هادی روستایی -
  عقد قرارداد با مشاور تهیه طرح هادی روستایی -
 این مرحله با ابالغ دستورالعمل ها و توصیه های اجرایی از سوی کارفرما به مشاور : مرحله تهیه طرح هادی روستایی-2

رآیند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است و کلیه بررسیهای کارشناسی، این مرحله مهمترین مرحله از ف. شروع می گردد
فنی، طراحی و مطالعاتی توسط مشاور طرح در چهارچوب شرح خدمات و شرایط عمومی نیز طبق قرارداد تهیه طرح انجام می 

 :بطور کلی روند تهیه طرح هادی روستایی به شرح زیر می باشد. گیرد
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 جمع آوری آمار و اطالعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی از مراجع، بررسی طرح های باالدست و  مطالعات کتابخانه ای،-
 استخراج طرح ها و برنامه های مرتبط با روستا 

  مطالعات میدانی، برداشت میدانی به هنگام سازی نقشه پایه و تهیه نقشه های مورد نیاز، اخذ اطالعات از مسئولین محلی -
 مان های منطقه ای و محلی و اخذ نظرات و پیشنهادات آنها به منظور لحاظ نمودن آنها در طرح پیشنهادی  استعالم از ساز-
  تهیه نقشه های وضع موجود -
  انجام مطالعات جمعیتی و پیش بینی جمعیت، برآورد نیازهای خدماتی، سطح و سرانه کاربریها -
  ارائه طرح پیشنهادی و نقشه های الزم -
 رش طرح هادی و آلبوم نقشه های مربوطه و سایر اسناد و مدارک الزم  تهیه گزا-

 

 پیش از تصویب طرح هادی روستایی، طی جلسه ای تحت عنوان کمیته کارشناسی، مشاور : تصویب طرح هادی روستایی-3

ارشناسان و مسئولین طرح تهیه شده را ارائه می نماید و پس از بررسیهای الزم طرح به جلسه تصویب رفته و پس از بررسی ک
 .به تصویب می رسد

 : روند تصویب طرح هادی روستایی به شرح زیر است
  دعوت از سازمانها و دستگاههای اجرایی ذیربط -
  برگزاری جلسه کمیته کارشناسی و بازدید از روستا و کنترل نقشه های وضع موجود بویژه کاربری اراضی با وضع موجود -
  هادی روستایی در استانداری و تصویب آن توسط اعضای شرکت کننده  تشکیل جلسه تصویب طرح-
  ارسال طرح مصوب به کار گروه شهرسازی و معماری در سازمان مسکن و شهرسازی استان -
  تصویب طرح در کار گروه شهرسازی و معماری و ارجاع آن به بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان -
 ) بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان( ها و تحویل آن به کارفرما  تهیه گزارش نهایی، آلبوم نقشه-
  کنترل، ارزیابی و تطبیق مستندات مشاور توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقالب اسالمی -
 ) در صورت نبود اشکال در اسناد و مدارک( تسویه حساب مشاور با کارفرما -
 ء مجدد آن به بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  ارسال طرح به شورای توسعه در استانداردی و ارجا-
  ارسال طرح هادی مصوب به همراه آلبوم نقشه و گزارشات به استانداری -
  ابالغ رسمی طرح هادی توسط استانداری به فرماندری مربوطه -
  ابالغ رسمی طرح از سوی فرمانداری به بخشداری و دهیاری -
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رح هادی از سوی استانداری به فرمانداری و مسئولین محلی، طرح هادی روستایی وارد  پس از ابالغ ط: اجرای طرح هادی-4

نقشه پیشنهادی کاربری اراضی و ضوابط و مقررات طرح هادی بعنوان سند معتبر قانونی و راهنمای عمل . فاز اجرایی می گردد
خت و ساز طبق طرح هادی مصوب صدور هر گونه مجوز سا. مسئولین ذیربط جهت توسعه آتی روستا محسوب می گردد

 و کمیسیون تغییر کاربری اراضی، اقداماتی خارج از طرح هادی 5در موارد استثنایی با تصمیم کمیسیون ماده . صورت می گیرد
 .مصوب صورت می گیرد

 

  فرآیند تهیه، تصویب و اجرای طرح هادی روستایی– 1شکل شماره 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تهیه و تصویب طرح

 )پیش از تهیه طرح هادی(مرحله مقدماتی 
 
 جذب و تخصیص اعتبار برای تهیه طرح -

    هادی روستایی 
  شناسایی روستاهای اولویت دار و -

    انتخاب آنها جهت تهیه طرح 
 شناسایی مشاور نقشه بردار و انتخاب آن -
  نقشه برداری از روستا -
 شناسایی و انتخاب مشاور جهت طرح -

    هادی 
 عقد قرارداد با مشاور تهیه طرح هادی -

    روستایی 

 مرحله تهیه طرح هادی
 
  مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری آمار و -

 .................   اطالعات و 
 ...........  مطالعات و برداشت میدانی و -
م از سازمانها و اخذ نظرات مسئولین  استعال-

    محلی، شورای اسالمی و دهیاری روستا 
  تهیه نقشه های وضع موجود -
  ارائه طرح پیشنهادی -
 تهیه گزارش، آلبوم نقشه ها و سایر اسناد و -

    مدارک الزم 

 تصویب طرح هادی
 
  دعوت از سازمانهای ذیربط -
 لسه تصویب طرح هادی  تشکیل ج-
 ارسال طرح مصوب به کار گروه شهرسازی -

    و معماری و تصویب نهایی آن 
 تهیه گزارش و نقشه های طرح توسط مشاور -

    و تحویل آنها به کارفرما 
  ارسال طرح از سوی کارفرما به شورای -

 تصویب در استانداری      
 ارسال طرح هادی مصوب به همراه گزارش -

     و آلبوم نقشه به استانداری 
  ابالغ رسمی طرح به فرماندای توسط -

     استانداری 
  ابالغ طرح به بخشداری و دهیاری -

 اجرای طرح
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  معرفی طرح هادی روستایی-5 -2
 

   تعریف طرح هادی روستایی -2-5-1
 ملی و ،ای، منطقه ای طرح هادی روستایی بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه

 : هیأت محترم وزیران عبارت است از12/10/78مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 
ماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای طرحی که ضمن سا

مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در 
 .های جامع ناحیه ای تعیین می نمایدقالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونت گاههای روستایی یا طرح 

  اهداف طرح هادی روستایی -2-5-2
 مجلس شورای اسالمی، اهداف 17/9/66 اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 7 آئین نامه اجرایی ماده 2بر اساس بند 

 : طرح های هادی روستایی بشرح زیر می باشد
  توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی  ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با-الف
  تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی و رفاهی –ب 
  هدایت وضعیت فیزیکی روستا –ج 
 و عمومی زیست ـ محیطی  ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات –د 

 :نیز بشرح زیر می باشدی مذکور د اهداف تبعی طرح ها-2-5-3
 بهبود کیفیت بافت روستا در چارچوب اقدامات پیش بینی شده در طرح و تالش برای ایجاد فضای مناسب تر -1-3-1

 سکونت و فعالیت در آن 
  ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکردهای مختلف مسکونی، تولیدی و خدماتی مورد نیاز در محیط روستا -1-3-2
رل و نظارت بر روند توسعه کالبدی روستا از طریق برنامه و تعیین نحوه استفاده از زمین در محدوده بافت  کنت-1-3-3

 مسکونی موجود و پیشنهادی 
 ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا از طریق شناخت زمینه های سانحه خیزی و تمهید اقدامات ایمن -1-3-4

  آنها سازی و نظارت بر ساخت و ساز در
  ایجاد بستر الزم جهت فراهم شدن زمینه صدور سند مالکیت امالک واقع در بافت مسکونی روستا -1-3-5
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  مراحل تهیه طرح -2-5-4
  مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود :مرحله اول

  تحلیل و استنتاج بررسی های وضع موجود و تدوین چشم اندازها :مرحله دوم

 اولویت بندی پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی  تعیین و :مرحله سوم

 مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود : مرحله اول
  پیشینه و زمینه -1
  بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن -1-1
ی فضا و سکونت گاه های طرح جامع توسعه و عمران ناحیه و طرح سامانده( بررسی طرح های فرادست مصوب -1-2

 :و استخراج نتایج زیر) روستایی
 ...) بعنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و ( نقش و جایگاه روستا در طراح فرادست -1-2-1
  ارائه فهرست پیشنهادهای طرح های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا -1-2-2
 :ن شامل ارایه دیدگاه روستاییا-1-3
  معرفی مسائل و مشکالت روستا از نظر ساکنین آن -1-3-1
 . معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند-1-3-2

  شناسایی پایه -2

  شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ -2-1
خت آن بخش از مسائل حوزه نفوذ که مرتبط با طرح هادی روستا هستند می در این قسمت از مطالعات اقدام به بررسی و شنا

 .گردد
 بررسی و تعیین الگوی مراجعه خدماتی و مبادله کاال بین حوزه نفوذ و روستای مورد مطالعه با استفاده از اطالعات -2-1-1

 . محلی و نتایج طرح های فرادست
م روستا با استفاده و تلفیق اطالعات طرح های فرادست مصوب و  بررسی و تدقیق محدوده حوزه نفوذ مستقی-2-1-2

 .اطالعات مربوط به برداشت میدانی 
 بررسی تحوالت جمعیتی آبادی های حوزه نفوذ با استفاده از نتایج طرح های فرادست و آخرین سرشماری جمعیتی -2-1-3

 . صورت گرفته 
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 فوذ بر اساس اطالعات محلی و نتایج طرح های فرادست  بررسی منابع عمده معیشت روستاهای حوزه ن-2-1-4

  شناسایی پایه در سطح روستا -2-2

  بررسی های محیطی -2-2-1
 بررسی کلیات ویژگی های محیطی روستا با استفاده از طرح ها و اطالعات موجود و نیز شناخت تفصیلی زمینه -2-2-1-1

 ی و اقلیم های اصلی و تأثیرگذار بر طرح هادی نظیر توپوگراف
 بررسی منابع تأمین آب اعم از آب شرب و کشاورزی و میزان آب دهی و تغییرات تقریبی آن در طی دهه اخیر بر -2-2-1-2

 اساس اطالعات محلی 
  بررسی نظام حرکت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آب های سطحی و محل تخلیه آن -2-2-1-3

  بررسی های اجتماعی -2-2-2

  بررسی تحوالت جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری -2-2-2-1
 بررسی ویژگی های جمعیتی روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت جنسی و سنی، مرگ و میر -2-2-2-2

 ... و موالید، مهاجرفرستی و مهاجرپذیری، جمعیت فعال و شاغل و بیکار، جمعیت الزم التعلیم و 
رسی ویژگی ها و تفاوت های اجتماعی موجود بین ساکنین روستا و تأثیر آن در شکل گیری محالت و استقرار  بر-2-2-2-3

 خدمات و امکانات موجود 
 بررسی زمینه ها و نحوه مشارکت اجرایی، فنی و اقتصادی روستائیان در اجرای طرح های عمرانی گذشته در سطح -2-2-2-4

 ارکت روستائیان روستا و تعیین نقاط قوت و ضعف مش

  بررسی های اقتصادی -2-2-3

 بررسی وضعیت اقتصادی روستا به تفکیک بخش های اقتصادی، شناخت منابع درآمد روستائیان و نیز تعیین حجم -2-2-3-1
 و نوع مبادالت اقتصادی با دیگر مراکز با استفاده از اطالعات رسمی و محلی 

ین و ساختمان در روستا و شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن به ویژه در سطح  بررسی و تعیین ارزش اقتصادی زم-2-2-3-2
 .محالت مختلف بر اساس اطالعات محلی 

  بررسی های کالبدی -2-2-4

 شناخت عوامل طبیعی یا مصنوع موثر در شکل گیری و استقرار روستا اعم از منابع آب و خاک مناسب، -2-2-4-1
 .... عدن و توپوگرافی، پوشش گیاهی، جاده ، م



 18/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

  شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا جهت گسترش فعلی آن -2-2-4-2
، مرمتی و )مخروبه( بررسی و شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمان های غیرقابل سکونت -2-2-4-3

 ) ادوام و کم دوامبا دوام و نیمه ب(نوساز، تعیین نوع مصالح به کار رفته در ساختمان های موجود در روستا 
  تعیین تعداد واحدهای مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطالعات موجود -2-2-4-4
  شناخت بناها و بافت های باارزش احتمالی موجود در روستا -2-2-4-5
ع وسایل نقلیه  بررسی شبکه معابر روستا شامل سطح بندی معابر، تعیین طول و عرض آنها، شیب معابر و تعیین نو-2-2-4-6

 و حجم تقریبی تردد آنها در معابر اصلی با استفاده از اطالعات محلی 
 . شناخت و تعیین محدوده محالت و مراکز آنها-2-2-4-7
در سطح ) اجتماعی و اقتصادی(و رفاهی ) تأسیسات و تجهیزات عمومی( بررسی و نحوه توزیع خدمات زیربنایی -2-2-4-8

 رد هر یک از آنها در مقیاس درون روستایی یا برون روستایی روستا و تعیین شعاع عملک
 و محاسبه سطح سرانه آنها ....  شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا اعم از مسکونی، آموزشی، بهداشتی و -2-2-4-9

 تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها : مرحله دوم
  به حوزه نفوذ  تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط-1
 تحلیل و استنتاج از بررسی های جمعیتی حوزه نفوذ و برآورد و پیش بینی جمعیت آبادی های موجود در آن تا سال افق -1-1

 .فرادستطرح با توجه به پیش بینی مطالعات طرح های 
عه جهت مبادله کاال بین  تحلیل وضعیت منابع عمده معیشت ساکنین حوزه نفوذ و تدوین چشم انداز آتی الگوی مراج-1-2

 حوزه نفوذ و روستا 
 تحلیل خدمات پیشنهاد شده در طرح های فرادست در مورد روستاهای حوزه نفوذ و ارزیابی اجرای پیشنهادهای یاد -1-3

 شده در تغییر الگوی مراجعه و یا تغییر محدوده حوزه نفوذ تا سال افق طرح 
 تا  تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روس-2

 ارزیابی ویژگی های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمینه منابع آب شرب و کشاوزی و تحلیل کلی میزان -2-1
 .تأثیرگذاری آن در توسعه آتی روستا تا سال افق طرح 

  ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی -2-2
 : تحلیل ویژگی ها و برآوردهای جمعیتی روستا شامل-2-3
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  تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری بر اساس اطالعات محلی -2-3-1
  ارزیابی پیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین -2-3-2
 یت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب  ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد جمع-2-3-3
  ارایه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد تعداد شاغلین روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب -2-3-4
  برآورد جمعیت الزم التعلیم روستا به تفکیک جنس و مقاطع تحصیلی در سال افق طرح -2-3-5
ارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی در گذشته و تعیین روش  ارزیابی زمینه های مش-2-4
 ارکت آنها در اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های طرح هادی روستا شم
 و تدوین چشم) کشاورزی، صنعت و خدمات ( تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستاییان و فعالیت های اقتصادی -2-5

 انداز آتی آنها 
 تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال افق -2-6

 طرح 
  ارزیابی میزان فرسودگی بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات -2-7
ت مربوط به کیفیت ابنیه، سطح و سرانه مسکونی، جمعیت و  برآورد نیاز به مسکن در روستا بر اساس نتایج مطالعا-2-8

 خانوار پیش بینی شده روستا 
 ارزیابی کمبودهای خدماتی موجود سرویس دهنده به روستا و حوزه نفوذ آن بر اساس الگوی سطح بندی خدمات -2-9

 روستایی 
 رت اصالح و تعریض معابر اصلی روستا ارزیابی و تحلیل مشکالت موجود شبکه معابر و امکان سنجی میزان ضرو-2-10

 تعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی : مرحله سوم
  تعیین برنامه ها، پروژه های پیشنهادی -1
 نیازسنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح های فرادست، دیدگاه روستائیان و -1-1

 ت مرحله دوم مطالعا
  اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا -1-2
 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های مربوط به ایمن سازی و کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا مانند -1-2-1

احدهایی که شدیداً در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سیل بند و برنامه بهسازی و مقاوم سازی بناها، برنامه جابجایی و
 ...دیوار ساحلی، برنامه های پیشنهادی کاهش خطر لغزش در روستا و 
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 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های زیست محیطی مرتبط با طرح مانند تعیین حدود کلی مکان دفع -1-2-2
 ....  آوری و هدایت آب های سطحی و فاضالب، برنامه مکان یابی و یا توسعه محدوده گورستان و بهداشتی زباله، برنامه جمع

 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های اقتصادی با تأکید به برنامه های اشتغال زایی و امکان افزایش درآمد -1-2-3
 روستاییان 

 فرهنگی، –ینه شدن فعالیت های مشارکتی روستاییان در ابعاد اجتماعی  ارائه پیشنهادهای الزم جهت تقویت و نهاد-1-2-4
بویژه طرح هادی و پروژه های ایمن ( اجرایی جهت بهره وری بیشتر و مداوم طرح های عمرانی روستا –اقتصادی و فنی 

 ) سازی در مقابل خطر سوانح طبیعی
بر .. مل پیشنهاد کتابخانه، مکان های ورزشی، مذهبی و  فرهنگی شا– تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی -1-2-5

 اساس ضوابط و مقررات مربوط 
 رفاهی شامل واحدهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری، انتظامی، – تعیین و اولویت بندی پروژه های خدماتی -1-2-6

 ت مربوط بر اساس ضوابط و مقررا.... پست و مخابرات، بانک، جایگاه سوخت، آتش نشانی و 
  اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها بر اساس نیازهای اساسی روستا -1-3

  ارائه طرح هادی -2
  ارائه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور -2-1
کز محالت، میادین، گره های اصلی و تعیین شبکه معابر پیشنهادی و سلسله مراتب و  ارائه طرح اصالح معابر، مرا-2-2

به گونه ای که حتی المقدور حداقل تخریب را به دنبال داشته (اولویت بندی اجرای آن با لحاظ نمودن وضعیت موجود معابر 
 .)باشد

الی روستا با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقالب  تعیین محدوده های باارزش معماری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی احتم-2-3
 اسالمی 

  تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا -2-4
 ارائه جدول سطح و سرانه کاربری های پیشنهادی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای مصوب و مورد عمل دستگاه های -2-5

 اجرایی مربوط 
 ابر و تقاطع ها  ارائه طرح هندسی مع-2-6
  طراحی و تهیه پالن معابر و تقاطع ها -2-6-1
  تهیه پروفیل طولی و تعیین خط پروژه -2-6-2
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شامل جانمایی سواره رو، پیاده رو، سیستم هدایت و دفع آب های ( طراحی مقاطع عرضی تیپ معابر و تقاطع ها -2-6-3
 ) سطحی و تأسیسات روشنایی

  تدوین ضوابط و مقررات -3
  ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل و زمین لغزش -3-1
 مقررات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیت های اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی -3-2

 طرح بر اساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست 
 ه نحوه ساخت و ساز در روستا  ضوابط مربوط ب-3-3
 ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش -3-4

 ) استعالم از بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان میراث فرهنگی کشور(روستا 
  در کاربری های مختلف  مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی-3-5
  تعیین ضوابط اصالح معابر روستا -3-6
 ارائه ضوابط حریم های مختلفی نظیر حریم جاده، رودخانه، خطوط انتقال انرژی، حریم ابنیه و آثار تاریخی، حریم -3-7

 ) عالم از مراجع ذیربطبا است(بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه ...  انتظامی و –فعالیت های خاص نظامی 
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نقش و وظایف دهیاریها در فرآیند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای طرح : فصل سوم
 هادی روستایی 

 
 

 

 : اهداف آموزشی

 دهیاری ها در هر نقش اجرای طرح هادی روستایی، ،مخاطبان با مطالعه مطالب این فصل با روند تدوین، تصویب، بازنگری
 .گی با سازمان ها و مردم آشنا خواهند شدمرحله و نحوه هماهن

 
 : اهداف رفتاری

 :انتظار می رود مخاطبان پس از پایان مطالعه این فصل، توانایی های زیر را به دست بیاورند
 . تشریح نمایند را در زمینه طرح هادی و نظارت بر ساخت و ساز روستایی» وظایف دهیاری ها«

 . آشنا شوند»ضوابط و مقررات طرح های هادی«با 
 .را بیاموزند» نحوه تهیه و مراحل تدوین طرح هادی«

 .توضیح دهند»  تصویب طرح هادی«نقش دهیاران را در 
 .توضیح دهند» بازنگری طرح هادی«نقش دهیاران را در 
 .توضیح دهند» اجرای طرح هادی روستایی«نقش دهیاران را در 

 .آشنا شوند» طرح هادینحوه هماهنگی با مردم و مراجع تهیه کننده «با 
 .را در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی بیان نمایند» شیوه های جلب مشارکت مردمی«
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 و نقش دهیاری در تهیه و  آشنایی با نحوه تهیه و تدوین طرح های هادی روستایی-3-1

 تدوین، تصویب، بازنگری و اجرای طرح هادی روستایی 

  تهیه طرح هادی  نقش دهیاران در-3-1-1
 تهیه طرحهای هادی روستایی و 17/9/1366 اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب 7از لحاظ قانونی بر اساس ماده 

 . اصالح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه های ذیربط از وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی است
 به مشارکت شورای اسالمی روستا در تهیه طرح هادی روستا و 1382  قانون شوراها مصوب32 ماده 8از طرف دیگر بند 

 10 ماده 41ضمن این که بند . بهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستا اشاره کرده است
 دستگاههای  یکی از وظایف دهیار و دهیاری را همکاری با 21/11/1380اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 

ذیربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای الزم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور 
که بر موارد با توجه به این . گنجاندن آنها در طرح هادی و اجرای ضوابط و مقررات مربوط با موافقت شورا دانسته است

 اعضای شورای اسالمی در فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی تکیه دارد به تشریح مراحل اهمیت نقش مدیریت محلی دهیار و
 .مختلف تهیه و تدوین طرح هادی روستا می پردازیم

 مورخ 35307/101طرح هادی که بر مبنای شرح خدمات ابالغی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره 
 :صالحیت تهیه می گردد شامل سه مرحله عمده ذیل است و توسط مهندسین مشاور صاحب 29/3/1384
 مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود:  مرحله اول-

 تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها:  مرحله دوم-

 تعیین برنامه ها ، پروژه های پیشنهادی و ارایه طرح هادی :  مرحله سوم-

 پایه سطح حوزه نفوذ و همچنین خود روستا است، خصوصاً در بخش مربوط به روستا  این مرحله شامل شناسایی:مرحله اول
در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بررسی های الزم توسط مشاور صورت می گیرد تا وضعیت موجود 

راف کامل بر اطالعات و داده های در این مرحله دهیار روستا با کسب آگاهی و اش. روستا به درستی مورد شناسایی قرار گیرد
مورد نیاز برای تدوین وضعیت موجود روستا از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به شناخت از ویژگی های بومی روستا و 
ارتباط نزدیک با روستا و مسائل مختلف جامعه روستایی می تواند ضمن ارائه مشاوره و راهنمایی های الزم، مشاور طرح را در 

هر چه بهتر مطالعات وضع موجود یاری نماید و از آنجایی که تهیه و تدوین مراحل دوم و سوم مطالعات طرح هادی بر تدوین 
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در . مبنای اطالعات تدوین شده در این مرحله انجام می گیرد این مرحله در جای خود از درجه اهمیت باالیی برخوردار است
 – کیفیت ابنیه –کاربری اراضی وضع موجود : ضع موجود طرح هادی نظیرضمن با توجه به این که تعدادی از نقشه های و

در این مرحله و بعد از برداشت های فیزیکی مورد نیاز تهیه ...  درجه بندی و عرض معابر و – مالکیت اراضی –محله بندی 
ند منطقی تهیه نقشه های مورد اشاره می گردد، دهیار روستا با همکاری الزم با مشاور و نظارت بر انجام کار او می تواند به رو

از طرف دیگر دهیار روستا با انجام هماهنگی های مورد نیاز با اعضای شورای اسالمی روستا، به عنوان نمایندگان . کمک نماید
مردم و کسب نقطه نظرات مختلف آنها که از جمع بندی نظرات روستاییان حاصل می شود و با انجام پیگیری های الزم برای 

 –انتقال موارد الزم به مشاور می تواند به شناسایی هر چه دقیق تر محیط روستا و پیرامون آن و همچنین خصوصیات اجتماعی 
 .اقتصادی آن توسط مشاور طرح کمک شایانی بنماید

  است به منظور آشنایی بیشتر دهیاران با اقدامات مورد نیاز در این مرحله از مطالعات طرح، ذکر موارد ذیل ضروری
 

از بافت روستا تهیه می شود و در میادین  بعد از تهیه نقشه پایه بافت فیزیکی روستا که از طریق انجام نقشه برداری -الف
اختیار گذاشتن این نقشه، مشاور تهیه کننده طرح نسبت به انجام مطالعات میدانی اقدام می نماید و ضمن حضور در بافت 

 : این اطالعات در قالب موارد ذیل دسته بندی می شوند. ر روی نقشه پایه منتقل می نمایدروستا، اطالعات مورد نیاز را ب
 

 : اطالعات مربوط به کاربری اراضی وضع موجود-1 –الف 
به منظور شناسایی کاربری های مختلف موجود در بافت روستا الزم است تا کاربری کلیه قسمت های بافت روستا بر روی 

مسجد، (کاربری مسکونی، تجاری، مذهبی : همان طور که در فصل توضیحات اشاره شد عبارتند ازنقشه مشخص شوند که 
 .ورزشی، زمین زراعی، باغ، زمین بایر...) کتابخانه و (فرهنگی ...) دبستان، راهنمایی و (آموزشی ...) حسینیه و 

اج به دقت فراوان دارد مشاور تمامی کاربری در هنگام برداشت اطالعات مربوط به نقشه کاربری اراضی وضع موجود که احتی
بنابراین الزم است تا دهیار روستا با . های موجود در بافت روستا را در قالب مذکور تعیین و بر روی نقشه منتقل می نماید

ت و سازمان  اساسنامه، تشکیال10 ماده 41توجه به شناخت و اشرافی که بر روستا دارد و با توجه به وظیفه مندی بر اساس بند 
 مشاور طرح را دربرداشت درست کاربری ها و اطالعات مورد نیاز برای نقشه کاربری اراضی 21/11/1380دهیاری ها مصوب 

 .یاری نماید
و درجه بندی کلی میزان سانحه ) به ویژه سیل و زمین لغزش( محدوده های در معرض سوانح طبیعی روستا -2 -الف

 : خیزی محدوده ها
ه که یکی از موارد با اهمیت است، مشاور طرح ضمن انجام بررسی های الزم محدوده هایی از روستا را که در در این نقش

معرض سوانح طبیعی از جمله سیل و زمین لغزش قرار دارند مشخص نموده و پس از کامل شدن نسبت به درجه بندی آنها از 



 25/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

عنوان مدیریت محلی، که بر اوضاع روستا اشراف دارد، با مشاور همراهی همیار روستا به . لحاظ اهمیت خطر اقدام می نماید
 .طرح به برداشت صحیح تر اطالعات مربوط به این نقشه و انتقال آن بر روی نقشه پایه کمک شایانی می نماید

 : تعیین شیب عمومی روستا و جهات شیب معابر و محل دفع آبهای سطحی-3 -الف
داشت های میدانی می باید بر روی نقشه پایه منتقل شود، تعیین شیب عمومی روستا و جهت از دیگر اطالعاتی که در جریان بر

در این مرحله مشاور الزم است با توجه به اختالف سطح های موجود در نقاط مختلف . شیب معابر و دفع آبهای سطحی است
 همراهی دهیار روستا در هنگام برداشت این .معابر و همچنین تعیین شیب عمومی روستا و محل دفع آبهای سطحی اقدام نماید
 .اطالعات با مشاور به هر چه دقیق تر و بهتر انجام شدن این مرحله کمک می نماید

 

 : کیفیت ابنیه و موقعیت بناها و بافت های باارزش روستا-4 -الف
در این نقشه ساختمان . بنیه استاز دیگر نقشه هایی که در برداشت های میدانی مرحله اول مطالعات تهیه می گردد کیفیت ا

ساختمان های نوساز . می گردندتقسیم بندی های روستا بر اساس کیفیت ساخت در سه گروه نوساز، قابل نگهداری و مرمتی 
. که معموال با مصالح جدید و طی زمان مقارن با برداشت های میدانی ساخته شده اند در بافت روستا قابل شناسایی هستند

اختمان های قابل نگهداری نیز آن دسته از بناهای غیرنوساز هستند که وضعیت آنها به نحوی که بدون نیاز به تعمیر منظور از س
و با اقدامات دیگر هنوز قابل استفاده هستند منظور از ساختمان های مرمتی نیز بناهایی است که استفاده از آنها مستلزم انجام 

باشد الزم به ذکر است که اگر در بافت روستا یا قسمت با ارزش از لحاظ میراث فرهنگی اقدامات تعمیری و مرمتی در آنها می 
 .و نوع ساخت وجود داشته باشد مشاور می باید آن را بر روی نقشه کیفیت ابنیه مشخص نماید

 .شودبه منظور آشنایی هر چه بهتر با نقشه هایی که در این مرحله تهیه می شود نمونه ای از آنها ارائه می 
از بررسی ها و تدوین چشم اندازها، که در دو بخش مطالعات مربوط استنتاج  مرحله دوم شرح خدمات، تحلیل و :مرحله دوم

در حقیقت مرحله ارزیابی وضعیت موجود و به حوزه نفوذ و تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا انجام می گیرد 

 در این مرحله که چشم انداز .و محدودیت های روستا و حوزه نفوذ استتعیین نقاط قوت و ضعف و همچنین امکانات 

طرح ترسیم می شود نقش دهیار به فراخور بررسی هایی که در این مرحله آیندۀ آینده روستا و الگوی پیشنهادی آن در افق 
زمینه سازی الزم برای ارایه دهیار با برگزاری جلسات مورد نیاز با روستاییان و . صورت می گیرد حائز اهمیت فراوان است

مسائل و مشکالت از دیدگاه آنان و جمع بندی این موارد می تواند مشاور طرح را در جریان بررسی و تحلیل وضعیت موجود 
به نحو مناسب یاری نماید و مسائل نقاط قوت و ضعف روستا را در ابعاد مختلف از دیدگاه روستاییان در اختیار مشاور طرح 

 در حقیقت در این مرحله که مرحله تصمیم سازی است مشاور را در راه اتخاذ تصمیم های درست و متناسب با قرار دهد و
وضعیت روستا و جامعه روستایی مورد نظر در همه ابعاد یاری نماید به همین منظور الزم است تا دهیار روستا از روند تحلیل 
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 مرحله دوم شرح خدمات تهیه طرح هادی روستا از جمله موارد ذیل آگاهی 2و استنتاج مطالعات مربوط به روستا مطابق با بند 
 .داشته باشد

 ارزیابی زمینه های مشارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی گذشته و تعیین روش -

 ارزیابی زمینه های مشارکت فنی،  منظور از.مشارکت آنها در اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های طرح هادی روستا

اقتصادی و اجتماعی روستاییان عبارت از بررسی و تعیین میزان و چگونگی همکاری روستاییان در زمینه اجرای طرحهای 
 ارائه کمک های نقدی و (اقتصادی ) ارائه کمک های فنی(همکاری روستاییان در زمینه های مختلف فنی . عمرانی است

 

  برایهمکاری با مسئولین و مجریان طرح از لحاظ اجتماعی و همراهی با آنها (اجتماعی ..) روی کار، پول و غیرنقدی مانند نی
اجرای هر چه بهتر طرح، مانند همکاری در تعریض معابر روستا و همچنین واگذاری زمین مورد نیاز برای کاربری های 

 ... عمومی و 
  روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال  تعیین محدودیت ها و امکانات توسعه کالبدی-

 .    افق طرح

  ارزیابی میزان فرسودگی بافت روستا، نوع مصالح، مقاومت بناها و مستحدثات -

  ارزیابی و تحلیل مشکالت موجود در شبکه معابر و امکان سنجی میزان ضرورت اصالح و تعریض معابر اصلی -

    روستا 
وق در حقیقت ارزیابی امکانات و قابلیت های موجود در روستا است که در مرحله اول مطالعات تهیه طرح هادی موارد ف

دقت و اعمال نظر دهیار روستا با لحاظ نقطه نظرات روستاییان در تصمیم سازی های این مرحله و ارائه . برداشت شده است
 کاربری اراضی پیشنهادی، همجواری کاربریهای عمومی هم سنخ، گزینه های مختلف در مواردی مانند تعریض معابر اصلی،

بر حسب وظیفه دهیار روستا در زمینه تعیین کاربری های (پرهیز از مجاورت کاربری های غیرمرتبط با هم دربافت روستا 
تا بر حسب وظیفه و از جمله موارد بااهمیتی است که دهیار روس... ، تعیین محدوده های آسیب پذیر و ) روستا در طرح هادی

هم به لحاظ تاثیر در زندگی روستاییان و کالبد روستا می باید آنها را مورد توجه قرار داده و مشاور طرح را در ارائه تصمیم 
 .های متناسب با وضعیت روستا و منطبق با نیاز جامعه روستایی یاری نماید

به ارائه برنامه ) وضعیت موجود و تحلیل آن(راحل قبل  در این مرحله که مشاور طرح بر اساس مطالعات م:مرحله سوم
پیشنهادی می پردازد و در تمامی ابعاد محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ضمن ارائه گزینه های پیشنهادی مختلف و 

نی به موقع به دهیار روستا با شناخت از گزینه های پیشنهادی و اطالع رسا. ارزیابی آنها، گزینه بهینه را انتخاب می نماید
روستاییان طی مکانیزم مشخص و تعریف شده، می تواند روستاییان را در جریان تصمیم هایی که در این مرحله برای آینده 
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روستا و در افق طرح اتخاذ شده، قرار داده و آن ها را از کم و کیف این تصمیم ها آگاه سازد و در این فرآیند ضمن کسب نظر 
لی روستا، میزان تحقق خواسته های آنها را در این مرحله روشن نموده و مشاور طرح را در اصالحات و جمع بندی نظرات اها

در حقیقت این مرحله . احتمالی مورد نیاز و ارائه طرحی که تا سر حد امکان با وضعیت روستا مطابقت داشته باشد، یاری نماید
. تایج مراحل اول و دوم به نوعی در این مرحله قابل مشاهده استسومین حلقه انجام مراحل سه گانه تهیه طرح هادی است و ن

 آگاهی دهیار از نقشه هایی که در این مرحله تهیه می شود به خصوص نقشه کاربری اراضی پیشنهادی که وضعیت بافت 
 

 و یدفیزیکی روستا در آینده و نحوه گسترش و جانمایی کاربری های مختلف روستا در افق طرح را مشخص می نما

همراهی دهیار با مشاور طرح و همچنین هماهنگی او با مردم و ایفای نقش جدی در این مرحله می تواند مشاور را در تهیه و 
درنظرگرفتن این موارد در این مرحله از مطالعات با بدین ترتیب دهیار روستا . ارائه هر چه بهتر طرح پیشنهادی یاری نماید

 کنترل و نظارت الزم را ،صورت مستمر، ضمن ارتباط با مشاور طرح بر فرایند انجام اقداماتطرح هادی روستا می بایست به 
 . بخش ذیل است2موارد ضروری که دهیار روستا بر حسب وظیفه می باید آنها را مورد توجه قرار دهد شامل . اعمال نماید

  تعیین برنامه ها و پروژه های پیشنهادی -الف

  ارائه طرح هادی -ب

 :  تعیین برنامه ها و پروژه های پیشنهادی شامل– الف
 نیازسنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح های فرادست، دیدگاه روستاییان و -

 .مطالعات مرحله دوم
  اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا-
 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های مربوط به ایمن سازی و کاهش خطر سوانح طبیعی در روستا مانند برنامه -

بهسازی و مقاوم سازی بناها، برنامه جابه جایی واحدهایی که شدیداً در معرض خطر سوانح قرار دارند، احداث سیل بند و 
 .. خطر لغزش در روستا و دیوار ساحلی، برنامه های پیشنهادی کاهش 

 تعیین و اولویت بندی برنامه ها و پروژه های زیست محیطی مرتبط با طرح مانند حدود کلی مکان دفع بهداشتی زباله، برنامه -
 ... جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و فاضالب، برنامه مکان یابی و یا توسعه گورستان و 

 دی با تاکید بر برنامه های اشتغال زایی و امکان افزایش درآمد روستاییان  تعیین و اولویت بندی پروژه های اقتصا-
 فرهنگی، اقتصادی – ارائه پیشنهادهای الزم جهت تقویت و نهادینه شدن فعالیت های مشارکتی روستاییان در ابعاد اجتماعی -

ح هادی و پروژه های ایمن سازی در به ویژه طر( اجرایی جهت بهره وری بیشتر و تداوم طرح های عمرانی روستا –و فنی 
 ) مقابل خطر سوانح طبیعی 
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بر اساس ...  فرهنگی شامل پیشنهاد کتابخانه، مکان های ورزشی، مذهبی و – تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی -
 ضوابط و مقررات مربوط 

هداشتی، درمانی، اداری، انتظامی، پست و  رفاهی شامل واحدهای آموزشی، ب– تعیین و اولویت بندی پروژه های خدماتی -
 بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ... مخابرات، بانک ، جایگاه سوخت، آتش نشانی و 

 

  اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها بر اساس نیازهای اساسی روستا -
 : ارائه طرح هادی شامل-ب
 ای مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور  ارائه طرح و گزینه ه-
 ارائه طرح اصالح معابر، مراکز محالت، میادین، گره های اصلی و تعیین شبکه معابر پیشنهادی و سلسله مراتب و اولویت -

 ) حداقل تخریب را به دنبال داشته باشدبه گونه ای که حتی المقدور (بندی اجرای آن با لحاظ نمودن وضعیت موجود معابر 
 تعیین محدوده های باارزش معماری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی احتمالی روستا با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقالب -

 اسالمی 
  تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا-
نی بر ضوابط و استانداردهای مصوب و مورد عمل دستگاه های اجرایی  ارائه جدول سطح و سرانه کاربری های پیشنهادی مبت-

 مربوط 
 تهیه پروفیل طولی و تعیین خط –طراحی و تهیه پالن معابر و تقاطع ها :  ارائه طرح هندسی معابر و تقاطع ها دربردارنده-

 رو، سیستم هدایت و دفع آبهای شامل جانمایی سواره رو و پیاده( طراحی مقاطع عرضی تیپ معابر و تقاطع ها –پروژه 
 ) و تأسیسات روشناییسطحی 

در این میان در مبحث ارائه طرح هادی یکی از موارد دارای اهمیت، ارائه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی 
 .روستا است که برای اشراف بیشتر و آگاهی از جوانب مختلف آن به شرح ذیل توضیح داده می شود

 

 ائه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی روستا و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور ار-
همانطور که توضیح داده شد نقشه کاربری اراضی پیشنهادی از جمله نقشه های اصلی طرح هادی روستا است که پس از تصویب در 

این نقشه مشاور طرح با توجه به اطالعات نقشه کاربری اراضی وضع در . مراجع ذیصالح مبنای اقدامات آینده روستا قرار می گیرد
و همچنین بررسی و تحلیل های صورت گرفته در مرحله دوم و بر مبنای استانداردها و سرانه ) که در مرحله اول شرح داده شد(موجود 

را در افق طرح مشخص ... رهنگی، مذهبی و های معین، میزان هر یک از کاربری های مورد نیاز از قبیل مسکونی، تجاری، آموزشی، ف
. می نماید و برای جوابگویی به نیازهای کالبدی روستاییان نسبت به انتخاب مکان مناسب هر یک از کاربریهای پیشنهادی اقدام می نماید
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و با  » 21/6/1381ها مصوب  اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاری 10 ماده 41بند «در این مرحله دهیار روستا بر مبنای وظایف محوله 
فرآیند تهیه نقشه کاربری اراضی وضع موجود و همچنین کنترل تأکید بر مقوله تعیین کاربری های روستا در افق طرح الزم است تا ضمن 

ت محلی مرحله تجزیه و تحلیل، با اعمال جمع بندی نقطه نظرات روستاییان در زمینه کاربری اراضی پیشنهادی و همچنین اعمال مدیری
 از جمله . کارا و موثر در این زمینه، تالش خود را برای ارائه گزینه مطلوب و مناسب کاربری اراضی پیشنهادی بکار بگیرد

این موارد می توان به جانمایی مناسب کاربری های مورد نیاز در افق طرح و استقرار مناسب هر یک از آنها در کنار یکدیگر 

 دسترسی مناسب همه اهالی روستا به کاربری های عمومی خصوصا موارد پیشنهادی، جلوگیری همجواری مطلوب، رعایت اصلی

 به این ترتیب دهیار روستا در کنار مشاور طرح ضمن توجه به .اشاره نمود... از استقرار کاربری های غیرمتجانس در کنار هم و 

می گردد، راهنمایی های مورد نیاز و خط و خطوط اصلی برای استانداردها و ضوابط فنی که از طرف مشاور ارائه و در طرح لحاظ 
هدایت مشاور به سمت و سوی ارائه پیشنهادی کاربری اراضی که حداکثر مطابقت را با نیازهای روستاییان و همچنین حداکثر تناسب با 

نهادی که پس از تصویب سند توسعه ویژگی های بومی و محلی روستا را داشته باشد را ارائه می نماید تا طرح کاربری اراضی پیش
 .شود میکالبدی روستا در افق طرح می باشد به نحو احسن تهیه 

به منظور آشنایی دهیاران با نقشه هایی که در این مرحله از مطالعات طرح تهیه و ارائه می گردد نمونه هایی از آن ارائه می 
 .گردد

  نقش دهیاران در تصویب طرح هادی -3-1-2
 جلسه در سطح کمیته های فنی شهرستان 3 تا 2جام مراحل سه گانه مطالعات و تهیه نقشه های مورد نیاز طی برگزاری تعداد بعد از ان

و استان و استانداردی و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی، از جمله بخشداری و اعضای شورای اسالمی طرح هادی 
 دفتر ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مسکن و شهرسازی( به تصویب مراجع ذیصالح روستایی با انجام اصالحات مورد نیاز

 الزم به ذکر است قبل از بررسی طرح هادی در کار گروه معماری و شهرسازی که در استانداردی تشکیل .می رسد) فنی استانداردی
صورت جلسه ای به تایید اعضای شورای اسالمی بخش طی باید  میمی شود، نقشه کاربری اراضی پیشنهادی روستا و کلیات طرح 

حضور موثر دهیار روستا در جلسات کمیته فنی در سطح شهرستان و استان که به منظور بررسی طرح هادی برگزار می گردد و . برسد
 هر نشد  و پربارارائه جمع بندی نقطه نظرات روستاییان و همچنین نظرات کارشناسی در مورد جوانب مختلف طرح به غنی تر شدن

چه بیشتر آن کمک می نماید زیرا دهیار روستا به عنوان عضوی از جامعه روستایی که برای آن طرح هادی تهیه می شود از کم و 
کیف و جوانب مختلف اوضاع اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستا مطلع است و از طرف دیگر به عنوان رابط بین روستاییان و 

 استان و ارائه ،بنابراین حضور دهیار در جلسات کمیته فنی شهرستان. راحل سه گانه تهیه طرح حضور داردمشاور طرح در همه م
از طرف دیگر با توجه به این که پس از طی مراحل . نقطه نظرات سازنده و کارشناسی موجب افزایش سطح کیفی طرح خواهد شد
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 و استان الزم است تا طی صورت جلسه ای نقشه کاربری اراضی کارشناسی بررسی طرح هادی در سطح کمیته های فنی شهرستان
پیشنهادی به تایید اعضای شورای اسالمی بخشی که روستا در آن قرار دارد برسد و در این فرآیند اعضای شورای اسالمی بخش بعد 

شنهادی و امضاء صورت از کسب نظر موافق اعضای شورای اسالمی روستای مورد نظر نسبت به بررسی نقشه کاربری اراضی پی
بنابراین دهیار روستا با انجام هماهنگی های مورد نیاز با اعضای شورای اسالمی بخش و همچنین . جلسه مذکور اقدام می نماید

اعضای شورای اسالمی روستا و در قالب وظایف محوله با انجام پیگیریهای مورد نیاز به طی روند منطقی بررسی طرح توسعه اعضای 
سالمی بخش کمک می نمایند و در صورت لزوم با اعمال مدیریت محلی و ارائه نقطه نظرات احتمالی به غنی تر شدن هر شورای ا

 .چه بهتر طرح کمک می نماید

  نقش دهیاران در بازنگری طرح هادی -3-1-3
تدوین می گردد بنا به  ساله، تهیه و 10با توجه به این که طرح هادی روستایی برای یک محدوده زمانی معین، معموالً 

در این مرحله با توجه به مطالعات انجام گرفته در طرح هادی و . مقتضیات و با گذشت زمان این طرح نیاز به بازنگری دارد
همچنین گذشت زمان امکان ارزیابی و نظارت هر چه بیشتر بر روی پیشنهادات طرح و چگونگی تحقق آن ها به خوبی فراهم 

ستا با مطالعه طرح هادی و همچنین بررسی میزان تحقق پیشنهادات و برنامه های آن در محدوده زمانی می باشد و دهیار رو
 10 ماده 41طرح با توجه به آثار مثبت و منفی حاصل از اجرای طرح تا آن زمان و بر مبنای وظایف محوطه خصوصا بند 

هیار روستا را موظف به همکاری با دستگاههای ذیربط  ، که د21/11/1380اساسنامه ، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 
در تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای الزم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در 

 هادی بر اساس طرح هادی و اجرای ضوابط و مقررات مربوط با موافقت شورا نموده است، می تواند در فرآیند بازنگری طرح
واقعیت های موجود و ضوابط و مقررات طرح و همچنین با مشارکت دادن اهالی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های جدید 

از طرف دیگر به منظور انجام به موقع بازنگری طرح هادی، پس . نقش موثری در فرآیند بازنگری طرح هادی روستا ایفا نماید
، دهیار روستا می بایست ضمن هماهنگی با اعضای شورای اسالمی نسبت به عملی شدن از طی شدن محدوده زمانی مشخص

بازنگری طرح پیگیری های مورد نیاز را انجام دهد تا بسترهای قانونی برای اجرای مندرجات طرح مطابق با وضعیت موجود 
 .روستا و زمان اجرای آن ها فراهم گردد

 روستایی  نقش دهیاران در اجرای طرح هادی -3-1-4
 21/11/1380 اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 10 ماده 41 و 40، 4همانطور که اشاره شد بر اساس بندهای 

هیئت محترم دولت به شرح ذیل دهیار روستا وظیفه دارد اجرای طرح هادی و دیگر پروژه های عمرانی اختصاص یافته به 
 .روستا را پیگیری نماید
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 : هیئت محترم دولت، بندهای – 523674/ت/56020 دوم مصوب شماره  فصل-10ماده 

  مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا -4 بند -

 گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشداری و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای -40 بند -

  در اجرای آنهاتسریع

 همکاری با دستگاه های ذیربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای الزم و تعیین -41 بند -

 کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا 
ین که اجرای طرح هادی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با زندگی و معیشت روستاییان با توجه به این وظایف و با عنایت به ا

دارد از اهمیت باالیی برخوردار است و نقش دهیار به عنوان فردی که امور اجرایی طرح هادی را با ویژگی های اجتماعی 
زم برای باالبردن میزان مشارکت هر چه روستاییان مطابقت می دهد و در کنار مجری طرح و پیمانکاران مختلف، بسترهای ال

به این ترتیب دهیار روستا بر اساس وظایف . بیشتر روستاییان را فراهم می نماید، نقش حائز اهمیت و تعیین کننده ای است
ر باشد و می بایست مقدمات الزم و زمینه های مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر و سریع ت روستا میمجری طرح هادی محوله 

الزم به ذکر است که دهیار مجری طرح هادی می باشد نه اجراکننده آن، بنابر این می باید با استفاده از افراد . آن را فراهم نماید
با توجه به وظیفه مندی دهیار در اجرای . و شرکت های پیمانکاری صاحب صالحیت نسبت به اجرای طرح هادی اقدام نماید

ود اجرای طرح هادی و تاثیری که از لحاظ کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در محیط روستا به طرح هادی و به دلیل ماهیت وج
همواره با ) اجرای طرح هادی(جا می گذارد و با توجه به ابعاد و ویژگیهای اجتماعی جامعه روستایی، این مرحله از طرح 

به همراه ) چه مثبت و چه منفی( های متفاوتی را چالش ها و افت و خیزهای مختلفی در میان روستاییان روبرو بوده و واکنش
در این میان دهیار روستا با همکاری اعضای شورای اسالمی و با ایجاد زمینه ها و بسترهای الزم اجتماعی و . داشته و دارد

و با برقراری تعادل فرهنگی و با رایزنی با روستاییانی که اجرای طرح هادی بیش از بقیه برای آن ها آثار مثبت و یا منفی دارد 
و تعامل سازنده بین این دو قادر است از بروز واکنش ها و ناهنجاری هایی که به هر نحو موجب رکود در فرآیند اجرای طرح 
می شود تا سر حد امکان جلوگیری نماید و با زمینه سازی های فرهنگی ضمن آگاه سازی روستاییان آن ها را با ابعاد عمومی 

از منظر . بیشتر آشنا نماید... ی اجرای طرح هادی و تاثیر آن در باالبردن سطح کیفی کالبد و محیط روستا و و فراگیر اجتماع
مسکن انقالب اسالمی و با بکارگیری بنیاد دیگر با توجه به این که در حال حاضر اجرای طرح هادی روستایی معموال از طریق 

هیار روستا با چگونگی انجام سلسله مراتب انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد، پیمانکاران واجد شرایط صورت می گیرد، آشنایی د
ایجاد هماهنگی بین کارفرما و . که در مبحث مربوطه توضیح داده خواهد شد حائز اهمیت فراوان است... اجرای پروژه و 

ار و برقراری تعامل سازنده با پیمانکار برای اجرای طرح مطابق با برنامه دستگاه پیمانکار و نظارت و ارزشیابی کار پیمانک
زمانبندی از جمله دیگر مقوله هایی است که دهیار روستا می تواند با اهتمام به آن، زمینه اجرای هر چه بهتر طرح را در 
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محوله، با انجام هماهنگی های الزم با ضمن این که دهیاری می باید بر مبنای وظایف . محدوده زمانی مورد نظر فراهم نماید
اعضای شورای اسالمی روستا و بخش، بطور مستقیم برای اجرای طرح هادی روستا اقدام نماید و با برقراری ساز و کارهای 

همچنین نظارت بر اجرای درست منویات طرح، مطابق . مورد نیاز اداری و تنظیم برنامه های عملیاتی به دنبال تحقیق آن باشد
این . با نقشه های پیشنهادی و ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مواردی است که می باید مورد اهتمام جدی دهیار قرار گیرد

مرحله از انجام کار به دلیل اهمیت محقق شدن خواسته های روستاییان که به نوعی در طرح هادی روستایی تبلور یافته است، 
در واقع مفهوم نظارت در این . های مورد نیاز با مردم و اعضای شورای اسالمی می باشدنیازمند دقت الزم و انجام هماهنگی 

مرحله عبارت است از نظارت بر فرآیند اجرا، که عالوه بر نظارت و ارزیابی بعد فنی اجرای پروژه های طرح هادی و مطابقت 
در این مرحله . نهادی طرح را نیز دربر می گیردآنها با ضوابط و مقررات ساختمانی نظارت مستمر بر تحقق برنامه های پیش

دهیار روستا با انجام پیگیری های مستمر باید به دنبال تحقق برنامه های طرح هادی و عملی شدن آنها مطابق با محدوده زمانی 
طرف دیگر الزم به ذکر است با توجه به این که اعتبارات اجرای طرح هادی روستایی بسیار محدود است و از . طرح باشد

دولت نیز هیچ گونه تعهد مالی برای اجرای طرح هادی روستا ندارد بنابراین همانطور که اشاره شده دهیار روستا با جلب 
همکاری و مشارکت روستاییان و در موارد مختلفی مانند کمک های مالی و نیروی کار مورد نیاز هر یک از پروژه های طرح 

 .رح کمک نمایدمی تواند به اجرای هر چه بهتر ط

  وظایف دهیاری در زمینه طرح هادی و نظارت بر ساخت و ساز روستایی -3-2
 هیئت محترم دولت وظایف دهیار را به طور کامل تعیین نموده – ه 23674/ ت  / 56020 فصل دوم مصوبه شماره 10ماده 
باط مستقیم با طرح هادی و نظارت بر  این فصل از مصوبه مذکور از جمله مواردی است که ارت41 – 40-4بندهای . است

ساخت و ساز دارد و دهیار روستا در چارچوب وظایف محوله و با درنظر گرفتن این موارد در فرآیند شروع و اجرای پروژه 
های مختلفی که در سطح روستا به اجرا درمی آید و در مراحل مختلف تهیه طرح ساخت و نظارت بر ساخت و ساز، نقش 

تعدادی از وظایف دهیار در زمینه طرح هادی و نظارت بر . ت و کنترل فعالیت های اجرایی را بر عهده داردهدایت مطالعا
 :ساخت و ساز به شرح ذیل است

  هیئت محترم دولت، بندهای –ه 523674/ ت  / 56020 فصل دوم مصوبه شماره – 10ماده 

 ح های عمرانی اختصاص یافته به روستا  مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طر– 4 بند -

 گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشداری و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای – 40 بند -

 تسریع در اجرای آنها 
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تعیین  همکاری با دستگاه های ذیربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای الزم و -41بند  -

 .کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آنها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا

 

 

  ضوابط و مقررات طرح های هادی -3-13
ضوابط و مقررات طرح هادی به عنوان یکی از بندهای اصلی مرحله سوم شرح خدمات تهیه طرح هادی بوده و همانطور که از 

ن آن بر می آید ضوابط و مقررات مورد نظر طرح را که در محدوده فیزیکی بافت روستا الزم االجرا هستند تعیین می عنوا
 : این ضوابط و مقررات در زمینه های ذیل قابل دسته بندی هستند. نماید

 

 زلزله، سیل و زمین لغزش :  ضوابط ایمن سازی روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله-1
رات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیت های اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی  مقر-2

 .طرح بر اساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست
  ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز در روستا -3
هداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش  ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز و نگ-4

 ) استعالم از سازمان میراث فرهنگی و دیگر مراجع ذیصالح(روستا 
  مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربردهای مختلف -5
  تعیین ضوابط اصالح معابر روستا -6
، خطوط انتقال انرژی، حریم ابنیه و آثار تاریخی، حریم فعالیت  ارایه ضوابط حریم های مختلفی نظیر حریم جاده، رودخانه-7

با استعالم از مراجع ذیربط، که (بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه ...  انتظامی و –های خاص نظامی 
 .) گردد یم... امور آب منطقه ای، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و : شامل دستگاههای اجرایی مختلف مانند
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 آشنایی با شیوه های جلب مشارکت مردمی در فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی -3-4
 روستایی 

  مشارکت در تهیه طرح هادی -3-4-1
طرح هادی روستایی که توسط مشاورین صاحب صالحیت و با مدیریت محلی دهیاری روستا تهیه می شود نیازمند مشارکت 

مشارکت و همراهی روستاییان در شناسایی هر چه بهتر محیط روستا و . یه آن می باشداهالی روستا در مراحل مختلف ته
ویژگی های آن و همچنین امکانات و محدودیت های آن و از همه مهم تر مشارکت و دخالت موثر و آگاهانه در تصمیم سازی 

ن نمونه هایی از مشارکت روستاییان می توان های مورد نیاز در مرحله ارائه پیشنهادهای طرح از جمله مواردی است که به عنوا
در این میان دهیار روستا با برقراری تعامل سازنده میان مشاور تهیه کننده طرح و مردم و همچنین زمینه . به آنها اشاره نمود

ر چه بیشتر سازی اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز برای حضور هر چه پررنگ تر مردم در فرآیند تهیه طرح می تواند به غنای ه
 .آن کمک نماید و از این رهگذر بسترهای مورد نیاز برای انتقال نقطه نظرات روستاییان به مشاور را فراهم نماید

 

  مشارکت در اجرای طرح هادی -3-4-2
رد، همانطور که اشاره شد اجرای طرح هادی روستا در بافت فیزیکی آن بطور مستقیم با زندگی و معیشت روستاییان ارتباط دا

در این میان دهیار روستا . بنابراین همراهی اهالی روستا و مشارکت آنها در فرآیند اجرای طرح از اهمیت باالیی برخوردار است
با توجه به وظیفه مندی در خصوص اجرای طرح هادی روستا و دیگر پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا و با 

فیزیکی، تعریض و اصالح معابر، اولویت در بافت وستا از منظر میزان تاثیر آن شناخت جوانب مختلف اجرای طرح هادی ر
کاربری اراضی پیشنهادی، شبکه معابر پیشنهادی و ... بندی برنامه ها و پروژه های مختلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و 

 اقتصادی آن و غیره دارد تدابیر –اجتماعی موارد دیگر می تواند با توجه به شناختی که از روستا، اهالی روستا، ویژگی های 
ارتقاء میزان مشارکت اهالی در اجرای . مختلف را برای جلب مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرح اتخاذ و بکار گیرد

ر طرح از طریق خودیاری های مالی، ارائه نیروی کار، شناسایی و در اختیار گذاشتن زمین مناسب جهت کاربری های عمومی د
افق طرح، همکاری جهت تعریض معابر و فراهم نمودن بستر الزم برای اجرای طرح در مواردی که اصالح معابر و یا اجرای 

از جمله مواردی است که نیاز به مشارکت اهالی روستا در فرآیند ... طرح منوط به بازگشایی کوچه و یا خیابان می باشد و 
دهیار با فراهم نمودن بسترهای الزم اجتماعی و زمینه سازی برای برگزاری جلسات اجرای طرح هادی دارد که در این زمینه 

توجیهی به منظور روشن نمودن اذهان روستاییان نسبت به جوانب مختلف اجرای طرح هادی می تواند در باالبردن میزان 
 .ه باشد اجتماعی مردم در اجرای طرح هادی روستا نقش تعیین کننده ای داشت–مشارکت اقتصادی 
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عمده ترین مواردی که در خصوص باالبردن میزان مشارکت اهالی در اجرای طرح هادی توسط دهیار می توان نام برد به شرح 
 :ذیل است

  آشنایی و شناخت جوانب مختلف طرح هادی و میزان تاثیر آن در بافت روستا-2-4-2-1
  در زندگی روستاییان  شناخت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح هادی-2-4-2-2
 شناخت و بررسی اولویت بندی های انجام شده برای اجرای پروژه های طرح هادی و مطابقت آن ها با موقعیت و -2-4-2-3

 وضعیت روستا
 انجام هماهنگی و اقدامات الزم برای جمع آوری خود یاری اهالی روستا در جهت کمک به اجرای طرح هادی -2-4-2-4
 ...) قدی، نیروی انسانی، کمک های فنی و شامل کمک های ن(
 شناسایی و در اختیار گذاشتن زمین های مناسب جهت کاربری های عمومی طرح در زمان تهیه طرح و اجرایی -2-4-2-5

 ) بر مبنای وظیفه مندی خاص در این زمینه(کردن آنها در هنگام اجرای طرح هادی 
تعریض برای باالبردن میزان مشارکت مردم و همکاری آنها در زمینه اصالح و  ایجاد بسترهای اجتماعی مورد نیاز -2-4-2-6

 .معابر و بازگشایی های مورد نیاز مطابق طرح هادی
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نظارت بر ساخت و ساز روستایی و نقش و وظایف دهیاریها در این : فصل چهارم
 زمینه

 
 
 

 اهداف آموزشی 

ای صدور پروانه ساختمان، اصول نظارت و جلوگیری از تخلفات و پایان کار و مخاطبان با مطالعه این فصل با مراحل و شیوه ه
 .نقش دهیاری ها در هر زمینه آشنا خواهند شد

 

 

 :اهداف رفتاری

 :مخاطبان پس از پایان مطالعه این فصل خواهند توانست
 .با قوانین و مقررات ساخت و ساز روستایی آشنا شوند

 . ساخت و ساز روستایی توصیف کنندنقش دهیاران را در امر نظارت بر
 .اصول نظارت دهیاران را بر نحوه ساخت و ساز روستایی تحلیل کنند

 .آشنا شوند و نقش دهیاران را در صدور آن شرح می دهند» نحوه صدور پروانه ساختمان«با 
 .و نقش دهیاران را در آن تشریح می کنند» شیوه های صدور«، »مراحل صدور پروانه«

 .اهنگی با مهندس ناظر، بخشداری و همچنین توجیه مالکان را برای نظارت یاد بگیرندنحوه هم
 .با نحوه گردش کار نظارت آشنا شوند

 .با تخلفات ساختمانی و جلوگیری از آن آشنا شوند
 .نحوه بررسی تخلفات را شرح دهند

 .را از دیدگاه فنی تشریح نمایند) ساختمان(پایان کار 
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 نحوه صدور پروانه ساختمان و نقش دهیاران در آن  آشنایی با -4-1

  مراحل صدور پروانه و نقش دهیاران در آن -4-1-1
صدور پروانه ساختمان در روستاهای سراسر کشور صرف نظر از مرجع صدور آن و به صورت انتزاعی شامل مراحل ذیل 

 :است
 متقاضی برای صدور پروانه و تشکیل پرونده  تقاضا همراه با سند مالکیت یا قولنامه عادی دال بر مالکیت -1
 –مطابقت محل با طرح هادی :  بازدید کارشناسی توسط مراجع ذیصالح و بررسی جوانب مختلف مورد تقاضا از قبیل-2

 ....  نداشتن کاربری زراعی و –احراز کاربری مسکونی و یا کاربری دیگر 
  تهیه نقشه های ساختمانی مورد نیاز مطابق طرح -3
 . بررسی و امضاء نقشه ها توسط مهندس ناظر عضو نظام مهندسی و یا صاحب صالحیت-4
 و صدور پروانه ساختمان ) بخشداری و دهیاری( بررسی مدارک تکمیل شده فوق توسط مراجع ذیصالح -5
  اجرای سقف و نازک کاری –فونداسیون :  نظارت بر فرآیند ساخت پروژه شامل مراحل سه گونه-6
یا سایر مراجع ذیصالح )  و بخشداریدهیاری(ه گزارش مراحل مختلف نظارت توسط ناظر فنی به مرجع صدور پروانه  ارای-7

 ... مانند دفاتر سازمان نظام مهندسی و 
در خصوص پروانه ساختمان در مناطق روستایی و با عنایت به این که هنوز در سطح کشور صدور ذکر شده با توجه به مراحل 

تمانی و مراحل مختلف آن از نظر مرجع رسیدگی و طی مراحل اداری از یک وحدت رویه ثابت برخوردار نیست، پروانه ساخ
 . سه شیوه ذیل در حال حاضر در استان های سراسر کشور به مرحله اجرا درمی آید

 هیئت محترم 8/12/1380 مورخ – 523674/ت/56020 فصل دوم مصوبه شماره 10 ماده 33الزم به ذکر است که بر اساس بند 
صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه «دولت 

مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 
 . و سایر مقررات صدور پروانه روستایی از وظایف دهیار به حساب می آید22/2/1355 مورخ 4940

 . در این شیوه تمامی مراحل ذکر شده جهت صدور پروانه توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام می گیرد:شیوه اول

نقشه ها و نظارت فنی را  در این شیوه بنیاد مسکن انقالب اسالمی بخش فنی کارهای صدور پروانه اعم از بررسی :شیوه دوم
 .انجام می دهد و تشکیل پرونده و طی مراحل اداری توسط دهیاری یا بخشداری انجام می گیرد
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 در این شیوه کلیه مراحل اداری و کارهای فنی به غیر از نظارت بر ساخت و ساز توسط بخشداری و یا دهیاری :شیوه سوم
ا امر نظارت فنی بر ساخت و ساز و ارایه گزارش های مورد نیاز نظارتی را صورت می گیرد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تنه

 .انجام می دهد
 10با توجه به این موارد و با عنایت به تاکید مصوبه هیئت محترم دولت بر صدور پروانه توسط دهیاری ها بر اساس حکم بند 

اد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده  تشکیل پرونده برای ایج6/7/1382 قانون اصالح شوراها مصوب 69ماده 
قانونی روستا و ارجاع به بخشداری برای صدور مجوز از وظایف دهیار است، بنابراین الزم است تا دهیاری به عنوان یک نهاد 

 به انجام قانونی و در قالب مدیریت محلی بر مبنای وظایف محوله، با مدیریت همه مراحل مورد نیاز برای صدور پروانه نسبت
لذا هر گونه ساخت و .این موارد تدابیر مقتضی را مبذول و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را تهیه و بکار بگیرد

دهیار روستا در این خصوص بر اساس . ساز و تجدید بنا و یا نوسازی باید با مجوزهای صادر شده به وسیله دهیاری باشد
اربری های مشخص شده و با رعایت برهای اصالحی نسبت به صدور مجوز بنا پس از تایید طرح هادی مصوب روستا و ک

بدیهی است حقوق قانونی دهیار یعنی عوارضی که برابر دستورالعمل های مرتبط ابالغ شده است، . بخشداری اقدام خواهد کرد
اهای دارای دهیاری و بر اساس قانون تنها به این ترتیب برای ساخت و ساز در محدوده قانونی روست. را اخذ خواهد نمود

 .دهیار و بخشداری دارای صالحیت و اختیار هستند و هیچ مرجع دیگری حق ورود و دخالت در این امر را ندارد

  امور نظارت -4-2

  نقش دهیاران در امر نظارت بر ساخت و ساز در روستا-4-2-1
بعد کالبدی ضمن تعیین کاربری های مورد نیاز روستا در افق طرح با طرح هادی روستایی پس از انجام مطالعات الزم و در 

در همین راستا .  می نمایدارائهمشخص نمودن میزان تعریض و اصالح معابر طرح کاربری اراضی پیشنهادی روستا را تنظیم و 
ی بر اساس اساسنامه،  ساله آن مطابق وظایف محول شده به دهیار10نظارت بر تحقق طرح هادی روستا با توجه به افق 
همچنین با عنایت به این که ساخت و ساز ابنیه روستایی معموال به مرور . تشکیالت و سازمان دهیاری ها بر عهده دهیار است

زمان و بر مبنای مقتضیات و نیاز ساکنین بصورت مستمر و متناوب در بافت روستا انجام می گیرد، کنترل این ساخت و سازها 
عرض (ا با نقشه های طرح هادی از جمله کاربری اراضی پیشنهادی به منظور رعایت طراحیهای صورت گرفته و مطابقت آن ه

از جمله مواردی است که ...)  محدوده فیزیکی روستا و – محل کاربری های عمومی – سلسله مراتب دسترسی –معابر 
ف محوله در این خصوص می بایست ضمن انجام این دهیاری روستا بر مبنای وظای. نیازمند نظارت دقیق و مستمر می باشد

امر مهم نظارتی و کنترل ساخت سازها با همکاری شورای اسالمی و بخشداری در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بی 
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رویه و غیرمجاز و همچنین هدایت کلیه ساخت و سازها متناسب با ضوابط و مقررات طرح هادی و نقشه های مصوب طرح 
 .تضی را اتخاذ نموده و زمینه تحقق اجرای طرح هادی روستا را در محدوده زمانی مورد نظر فراهم نمایدتدابیر مق

  اصول نظارت-4-2-2
عالوه بر موارد عنوان شده در خصوص نظارت بر ساخت و سازهای روستایی مطابق با طرح هادی روستا، نظارت بر چگونگی 

آیین نامه و مقررات مربوطه و مقررات معماری و شهرسازی کشور و همچنین ساخت و ساز ابنیه روستایی بر مبنای اصول 

 از دیگر ابعاد  ایران در مورد طراحی ساختمان ها در مقابل زلزله به ویژه در مناطق روستایی2800بخصوص آیینه نامه 

ه مصالح مورد استفاده و شیوه آسیب پذیری ساختمان های روستایی در برابر زلزله، با توجه ب. کیفی نظارت به شمار می آید
های اجرای آن ها ضمن لزوم توجه جدی تر به رعایت اصول مهندسی ساخت بنا در این مناطق، مسئولیت متولیان مربوطه از 

در این راستا آنچه .  بخشداری و دهیاری را در این زمینه بیش از پیش سنگین می نماید–جمله بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
 به دلیل حضور در متن جامعه روستایی و کالبد آن و همچنین وظیفه مندی در این زمینه نیازمند توجه و اهتمام دهیار روستا

آگاهی و شناخت الزم از آیین نامه های مربوطه و سعی و تالش و زمینه سازی الزم جدی به آن می باشد عبارت است از 

ا و از همه مهم تر نظارت بر تحقق این امر و انجام اقدامات الزم برای الزام روستاییان به رعایت آن ها در ساخت و سازه

 که برای جلوگیری از ساخت و ساز ابنیه فاقد مقاومت در برابر زلزله با اطالع رسانی به موقع از طریق مراجع ذیصالح

 بخشداری را در –  اعضای شورای اسالمی–رسیدن به آن و عملی شدن این مهم احساس مسئولیت و اهتمام جدی فرد دهیار 
 اصول نظارت بر فرآیند تهیه و 1 – 8با توجه به این توضیحات و مطالب عنوان شده در بند . این خصوص طلب می نماید

 :اجرای طرح هادی در روستا به شرح ذیل قابل ذکر است
ب مختلف مطالعاتی و اجرایی  نظارت و ارزیابی بر فرایند تهیه و اجرای طرح هادی نیازمند آگاهی و اشراف کامل بر جوان-1

 .طرح می باشد
 اقتصادی و کالبدی آن نیازمند نظارت و ارزیابی مستمر همراه – تهیه و اجرای طرح هادی با توجه به ویژگی های اجتماعی -2

 .با مستندسازی این فرآیند می باشد و منحصر به نظارت های مقطعی نمی شود
 . به ابعاد و اندازه آن تعریف و تعیین گردد مقیاس و میزان نظارت بر طرح با توجه-3
 اقتصادی و کالبدی طرح هادی دخیل کردن روستاییان در فرآیند نظارت و مشارکت دادن آن ها – با توجه به ابعاد اجتماعی -4

 .در این امر می تواند میزان تاثیر نظارت و دقت عمل آن را باال ببرد
 .م بی طرفانه و هم متعهدانه باشد فرآیند نظارت و ارزشیابی طرح باید ه-5
 ... فرآیند نظارت و ارزشیابی طرح باید در پی بهبود امور باشد نه سرزنش و مالمت شخص یا دستگاه و -6
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 هدف اصلی نظارت و ارزشیابی می باید تشخیص شرایط محدودکننده و انجام اقدامات الزم برای تصحیح نواقص باشد نه -7
 » پیشرفت«فقط سنجش 

ظارت و ارزشیابی می تواند تنها به آگاهی از آنچه رخ می دهد و اتفاق می افتد منحصر نشود و به افزایش دانایی برای  ن-8
 .عملکرد طرح نیز توجه نماید

 انتقال اطالعات حاصل از نظارت و ارزشیابی و مستندسازی این فرآیند برای اصالح به موقع طرح و ارتقاء میزان شناخت -9
ست اندرکاران طرح به عنوان اهرمی مناسب می تواند آن ها را در برنامه ریزی های مورد نیاز و اصالح موارد متولیان و د

 .ضعف به خوبی یاری نماید
عالوه بر موارد ذکر شده باال در زمینه نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و از منظر رعایت مسائل و نکات فنی و مهندسی 

ررات معماری و شهرسازی با توجه به این که نظارت بر این موارد در قالب نظام مهندسی ساختمان و همچنین آیین نامه و مق
انجام می پذیرد، دهیار روستا با برقراری ارتباط و تعامل الزم با مراجع ذیربط در سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین 

 رسانی به موقع می تواند زمینه های الزم برای استفاده بهتر از مهندس ناظر روستا ضمن انجام هماهنگی های مورد نیاز و اطالع
همانطور که قبال نیز اشاره شد به دلیل حضور فرد دهیار در متن جامعه روستایی . این خدمات را در محیط روستا فراهم نماید

ا مهندس ناظر و سازمان نظام و به روز بودن او در رابطه با فعالیت های ساخت و ساز و ساختمانی ارتباط سازنده دهیار ب
مهندسی ضمن باال بردن سطح کیفی نظارت بر ساخت و ساز از طریق ناظر فنی امکان عملی تر شدن و رعایت موارد فنی را 

همچنین همانطور که اشاره شد آگاهی دهیار از مزایای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر . سازها فراهم می نمایدو در ساخت 
ساختمان ها در برابر زلزله و توجیه مردم در این زمینه و روشن نمودن سازی نین برنامه های دولت برای مقاوم زلزله و همچ

آن با توجه به آسیب پذیری ساختمان های روستایی می تواند زمینه های الزم را برای هر اذهان روستاییان در مورد اهمیت انجام 
 .زی فراهم نماید و مشارکت روستاییان در این خصوص را افزایش دهدهای مقاوم ساچه سریعتر انجام شدن برنامه 

 

  مستندات قانونی -4-2-3
 فصل دوم به عنوان 10 هیئت محترم وزیران، در ماده – 23674/ ت  / 56020از جمله موارد ذکر شده در مصوبه شماره 

یار در سطح روستا دارد که به چند مورد از آن ها وظایف دهیار به طور کلی داللت بر ابعاد نظارتی فعالیت های دهیاری و ده
همچنین تعدادی از بندهای این مصوبه به نقش شورای اسالمی در روستا اشاره دارد که دهیار روستا می تواند . اشاره می شود

 عضو نظام فنی با توجه به آن ها و برقراری تعامل هر چه بهتر در این زمینه ها با اعضای شورای اسالمی و همچنین مهندسین
 .روستایی به تحقق هر چه بهتر مفاد مصوبه مذکور کمک نماید
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 :شاملذکر شده  فصل دوم مصوبه 10موارد مندرج در ماده 
  همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم برای ایفای وظایف آن ها-13 بند -

 وستا با تصویب شورا  اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام ر– 22 بند -

  ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها -29 بند -

 اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک -30 بند -

  تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا واقع در معابر و اماکن عمومی و

 تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئوالن ذیربط -32 بند -

ی مورد نیاز برای اداره ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاه

 روستا در حد امکانات 

 صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج – 33 – بند -

در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع 

  و سایر مقررات 1355 – 22/2 مورخ 4940ره تصویب نامه شما

 همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و – 36 بند -

 دستگاههای ذیربط 
 

 در جهت معرفی محصوالت کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی کشاورزان  مساعدت و همکاری با – 37 بند -

 روستا در مراکز شهری و نمایشگاههای ذیربط 

 گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشداری و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای – 40 بند -

 قانون شوراها ) 68(ماده ) ه(تسریع در اجرای بند 

وستا و تهیه پیشنهادهای الزم و تعیین  همکاری با دستگاههای ذیربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی ر– 41 بند -

 کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا 

  نحوه هماهنگی با مهندس ناظر -4-2-4
ن ناظر صاحب صالحیت نظارت بر ساخت ساختمان های روستایی از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان و توسط مهندسی

 مربوط به 1384 مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبشهت ماه -15-3که در حال حاضر و بر اساس بند . صورت می گیرد
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قانون نظام مهندسی و کنترل ) 1383مصوب تیر ماه  (33و آیین نامه اجرایی ماده ) 1375مصوب بهمن (آیین نامه اجرایی 
 .ل تعیین شده استبه شرح ذی» 1384مصوب «ساختمان 

 در خصوص مناطق روستایی با توجه به شرایط ویژه هر محل و به منظور تسهیل در اجرای قانون و آیین نامه -15-3بند 

های آن، انجام خدمات طراحی، اجرا و نظارت به پیشنهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی از طریق سازمان استان به هیئت سه 

 .سازمان استان و رئیس بنیاد مذکور تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شدنفره ارسال و با حضور رئیس 
از طرف دیگر آنچه در سطح روستاهای اتفاق می افتد این است نظارت بر ساخت و سازهای روستایی از طریق مهندسین ناظر معروف 

رین فنی روستایی ضمن انجام نظارت فنی بر به ناظر فنی که زیر نظر بنیاد مسکن انقالب اسالمی فعالیت می کنند صورت می گیرد و ناظ
معموال به تناسب وسعت، بزرگی و . ساخت و سازهای روستایی گزارش نظارت خود را به بنیاد مسکن انقالب اسالمی ارائه می دهند

ر انجام ساخت این ناظر فنی ضمن نظارت ب. کوچکی روستاها امر نظارت فنی یک یا چند روستا به یک نفر مهندس ناظر سپرده می شود
و سازها و مطابقت آن ها با آیین نامه ها و مقررات ساختمانی گزارش های دوره ای خود را به مراجع ذیصالح در سطح شهرستان و 

از طرف دیگر با توجه به این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان . استان، در حال حاضر بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ارائه می دهد
 کشور شمول دارد انجام نظارت عالیه بر ارتقاء کیفیت و بهبود انجام خدمات مهندسی در مناطق روستایی از اهمیت ویژه ای بر کل

بنابراین شایسته است تا دهیار روستا بر حسب وظایف محوله در زمینه اجرا و نظارت بر فعالیت عمرانی در سطح روستا . برخوردار است
نوان مدیریت محلی در روستا به عهده دارد نسبت به پیگیری تحقق نظارت فنی بر ساخت و سازهای و با توجه به نقشی که به ع

روستایی از طریق مراجع ذیصالح خصوصا استانداردی، سازمان مسکن و شهرسازی استان و همچنین دفاتر نظام در سطح شهرستان و 
 برقراری تعامل با دفاتر سازمان نظام مهندسی در سطح شهرستان و استان و از این طریق ضمن. استان پیگیری های مورد نیاز را انجام دهد

و همچنین مهندس ناظر و کمک به آنها با اطالع رسانی به موقع و همچنین با انجام زمینه سازی مورد نیاز برای ارتقاء سطح دانش 
امه های مربوطه در ساخت و ساز ساختمان عمومی در خصوص رعایت مقررات ساختمانی زمینه تحقق هر چه بهتر مقررات و آیین ن
 .های روستایی را فراهم و از این منظور به تحقق نظارت فنی توسط مهندس ناظر کمک نماید

  توجیه مالکان برای نظارت-4-2-5
 در هایی کهآگاهی اهالی روستایی از اهمیت رعایت ضوابط و مقررات و آئین نامه های مربوط به ساخت و ساز در مورد پروژه 

سطح روستا به اجرا درمی آید و همچنین ساختمان هایی که توسط اهالی به مرور زمان ساخته می شود عالوه بر ارتقاء سطح 
همچنین باالبردن .  آن ها  و احساس مسئولیت روستاییان نسبت به این پروژه ها را نیز افزایش می دهدماندگاریکیفی میزان 

ستاییان در زمینه رعایت مسائل فنی در ساخت و سازها و مقاوم سازی ساختمان ها در میزان حساسیت و مسئولیت پذیری رو
در مناطق روستایی نگرانی های ساختمان برابر زلزله و اهمیت توجه به آن در دراز مدت ضمن باالبردن سطح کیفی اجرای 
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بنابراین الزم است تا . اهش می دهدموجود در خصوص آسیب پذیری ساختمان های روستایی در برابر زلزله را تا حدودی ک
دهیار روستا نسبت به توجیه روستاییان در مورد اهمیت مقوله مقاوم سازی اهتمام جدی داشته باشد و با اطالع رسانی به موقع، 

همچنین . اذهان روستاییان را نسبت به این موضوع حساس نماید و زمینه های ارتقاء مشارکت آنها در این زمینه را فراهم نماید
 اقتصادی و کالبدی طرح هادی –آگاهی روستاییان از تاثیرات مثبت و منفی اجرا و یا عدم اجرای پروژه های مختلف اجتماعی 

و اهمیت مشارکت آنها در اجرای این پروژه ها و همچنین نظارت بر فرآیند اجرای آن ها از جمله مواردی هستند که به تحقق 
در این میان دهیار روستا به عنوان عضوی از جامعه روستایی در کنار . ی روستا کمک می نمایندهر چه بهتر و سریعتر طرح هاد

شناخت کافی از ابعاد کمی و کیفی پروژه های طرح هادی و با آگاه سازی روستاییان ضمن تامین مشارکت روستاییان در 
ند زمینه تحقق طرح هادی روستا و همچنین اجرای فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی و همچنین اجرای پروژه های دیگر می توا

در همین فرآیند دهیار روستا با ذکر اهمیت مقوله نظارت بر . پروژه های دیگر عمرانی و ساختمانی را بیش از پیش فراهم نماید
مشارکت هر اجرای پروژه های طرح هادی و همچنین هر گونه ساخت و ساز روستایی برای روستاییان می تواند آن ها را به 

 .چه بیشتر در این زمینه تشویق نموده و از این رهگذر بسترهای مناسب برای تحقق نظارت را فراهم نماید

  نحوه هماهنگی با بخشداری -4-2-6
با توجه به جوانب مختلف طرح هادی روستایی، مقوله نظارت فنی بر ساخت و سازهای روستایی و مقاوم سازی آن ها در 

ز طرف دیگر وجود بخشداری هر بخش به عنوان نماینده دولت در رسیدگی به امور اداری روستاهای واقع در برابر زلزله و ا
هر بخش دهیاری و دهیار روستا می بایست در انجام اموری که مطابق شرح وظایف محوله بر عهده او است و با عنایت به 

جرای طرح هادی روستایی و همچنین امور مربوط به طرح توضیحات تفصیلی اشاره شده در این مجموعه در زمینه تهیه و ا
نظام مهندسی ساختمان ضمن هماهنگی با بخشداری نسبت به برقراری تعامل سازنده با دفاتر سازمان نظام مهندسی تدابیر 

 .مقتضی را اتخاذ و به مرحله عمل درآورد

  آشنایی با گردش کار نظارت -4-2-7
روستایی در پروژه های ساختمانی از هنگامی که فرد متقاضی، در خواست خود را برای به طور کلی فرایند ساخت و ساز 

تسلیم می نماید شروع می شود و پس از طی مراحل اداری و انجام ) دهیاری(گرفتن پروانه ساختمانی به مراجع ذیصالح 
شامل : شامل دو بخش عمده است بخش اولاین فرآیند . ساخت و ساز تا صدور پایان کار  اتمام عملیات ساختمانی ادامه دارد

 بازدید عملیات ساختمانی پروژه توسط مهندس ناظر و تهیه و ،انجام امور اداری نظیر مراحل اداری صدور پروانه ساختمان
ارسال گزارش های مورد نیاز، بررسی تخلفات احتمالی و همچنین طی مراحل اداری صدور پایان کار ساختمانی می باشد و 

با . کنترل فنی عملیات ساختمانی و مطابقت آن با ضوابط و مقررات است که توسط مهندس ناظر صورت می گیرد: مبخش دو
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توجه به اهمیت طی همه مراحل ذکر شده، مقوله نظارت بر روال منطقی مراحل مورد نظر توسط دهیاری و کنترل مستمر بر 
ت تا دهیار روستا با اهتمام به آن بسترهای الزم برای تحقق مراحل این فرآیند از جمله فعالیت های نظارتی است که الزم اس
امر نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی که دربرگیرنده . اداری این فرآیند و همچنین مراحل فنی آن را فراهم نماید

وراها از وظایف شورای  قانون ش68ماده ) ص(مطابق بند .  نظارت بر نحوه ساخت و سازها در محیط روستا نیز می باشد

 همین قانون دهیار روستا موظف به همکاری در حفظ و 69 ماده 4اسالمی روستا محسوب می شود و مطابق بند 

 بدین ترتیب مسئولیت فرد دهیار در زمینه .نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا می باشد

خیلی سنگین بوده و الزم است تا ضمین کسب آمادگی و آگاهی از مکانیزم نظارت نظارت بر ساخت و سازها در محیط روستا 
از بعد تخصصی و فنی نظارت بر . بر فعالیت های ساختمانی تالش خود را در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن بکار بگیرد

 هر یک از روستاهای کشور با انجام عملیات ساختمانی، گردش کار نظارت در این امور بر این اساس است که مهندس ناظر
توجه به تقسیم بندی انجام شده و در حوزه کار مربوط به خود ضمن کنترل و نظارت بر ساخت و سازها از لحاظ رعایت 

 : مشخصات فنی و مقررات ساختمانی گزارش های خود را در سه مرحله
 دیوار چینی و در بعضی موارد هم نازک کاری  بتن ریزی سقف -3 اجرای ستون ها و سقف  -2 اجرای پی و فونداسیون  -1

ارائه می ) از جمله سازمان نظام مهندسی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی(پس از انجام بازدیدهای مورد نیاز به مراجع ذیربط 
 .دهد

 

  تخلفات و جلوگیری از عملیات ساختمانی -4-3
ارد ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی توسط مالکان و از آنجایی که در فرآیند ساخت و سازهای روستایی در بعضی مو

سازندگان بنا رعایت نمی شود تشخیص تخلفات ساختمانی و رسیدگی به آنها از دیگر جنبه هایی است که در رابطه با مقوله 
ایی که همچنین با توجه به ابعاد کالبدی اجرای طرحهای هادی روست. اجرای ساختمان در مناطق روستایی مطرح می شود

را دربرمی گیرد ، احتمال بروز تخلف و ... ، برق، گاز و نهرهامسایل مختلفی مانند رعایت حریم های مربوط به راه، رودخانه و 
بنابراین الزم است تا دهیار روستا عالوه بر . رعایت نکردن حریم های مربوط به موارد ذکر شده توسط روستاییان وجود دارد

از ابنیه روستایی که قبال توضیح داده شد با آگاهی از ضوابط و مقررات طرح هادی در این زمینه و کنترل فرآیند ساخت و س
با اعمال کنترل های به موقع ... ، راه، برق و نهرهاهمچنین آگاهی از بخشنامه های ادارات و دستگاههای ذیربط در زمینه حریم 

مورد نیاز با بخشداری و اعضای شورای اسالمی در خصوص ای و همچنین اطالع رسانی به مراجع ذیصالح ضمن هماهنگی ه
 . های الزم را انجام دهدجلوگیری از بروز تخلفات احتمالی اقدامات و پیگیری
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  نحوه بررسی تخلفات -4-3-1
مکانیزم تشخیص و بررسی تخلفات به این صورت است که در صورت بروز تخلف در اجرای ساختمان در مناطق روستایی و 

یت نکردن یک یا تعدادی از موارد الزم االجرا مطابق آیین نامه ها و مقررات معماری و شهرسازی و همچنین مشخصات رعا
) دهیاری، بخشداری(فنی ساختمان، نوع، زمان، میزان و محل بروز تخلف ساختمانی توسط مهندس ناظر به مراجع ذیصالح 

 از محل و تعیین میزان تخلف نسبت به تصمیم گیری و صدور رای برای اعالم می شود و نمایندگان این مراجع پس از بازدید
از طریق مراجع ذیصالح و کمیسیون های ) بسته به مورد... جریمه نمودن یا دستور تخریب و (تخلف های صورت گرفته 

 – فرمانداری – شهرداری:  متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی99کمیسیون ماده (مربوطه در استانداردی هر استان 
 .اقدام می نمایند...) بخشداری و 

 هیئت محترم دولت، صدور پروانه 21/11/1380 اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 10 ماده 33بر اساس بند 
بوط به ساختمانی برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مر

 مورخ 4940استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره 
 و سایر مقررات، از وظایف بخشداری است در عین حال تشکیل پرونده و ارجاع به بخشداری برای صدور مجوز از 22/5/55

 آیین نامه مورد اشاره نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز را، چه آنهایی که 8 ماده 2و1بندهای . وظایف دهیاری است
 1در بند . در مراحل شروع و اجرا هستند و چه آنهایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده است را مشخص ساخته است

اران، دستور توقف عملیات ساختمانی غیرمجاز را  با اعالم و درخواست سازمان های ذیربط دولتی یا فرمانداران و بخشد8ماده 
اما در مورد برخورد با عملیات ساختمانی ایی که در آن عملیات ساختمانی بدون . به ضابطان دادگستری صادر خواهد کرد

ده که تبصره  آیین نامه مذکور به هیئت پنج نفره ای اشاره ش8 ماده 2مجوز، منجر به احداث بنا شده و پایان یافته است در بند 
 نفر تغییر داده است و مالک عمل 3 ترکیب هیئت مذکور را به 1/12/1372 قانون شهرداری مصوب و الحاقی 99 ماده 2

 آیین نامه احداث بنا در زمان حاضر موضوع تبصره 8 ماده 2بخشداری و دهیاری دربرخورد با تخلفات ساختمانی موضوع بند 
به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج : ره مذکور مقرر ساخته استتبص.  قانون شهرداری است99 ماده 2

از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت 
چنان چه طرح جامع (ه طرح جامع کمیسیون حسب مورد و با توجه ب. مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد

، ) 1355در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ،  آیین نامه احداث بنا4به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 
مراجع . نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد

فند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده است ذیربط موظ
در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر کنند بدیهی است در این گونه موارد چون رای 
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ادگستری مکلف به همکاری و صدور دستورات قضایی الزم کمیسیون مستند به قانون مجلس است ضابطان دادگستری و د
 قانون شهرداری است و 100وزن و اعتبار آرای کمیسیونها همچون اعتبار کمیسیون ماده . برای اجرای آرای کمیسیون هستند

د تخلف از دهیاری ها مکلفند در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق بخشداری ذیربط موار. همان الزام را دارد
اصول حاکم بر ساخت و ساز و عدم رعایت سرانه و کاربری های مشخص شده مطابق طرح هادی روستایی را فورا به اطالع 

 .کمیسیون مستقر در استانداری برسانند

 ) ساختمان( پایان کار -4-3-2
دیوارهای جانبی و داخلی و بعد از اجرای سقف، (پایان کار ساختمانی در مناطق روستایی معموال به دو صورت مسقف 

شیوه کار هم بر این اساس است که پس از طی . و کامل، یعنی با انجام نازک کاری صادر می شود) همچنین نصب در و پنجره
و )  بتن ریزی و دیوار چینی– اجرای سقف –اجرای پی و فونداسیون (مراحل سه گانه گزارش نظارت توسط مهندس ناظر 

توسط مرجع صدور پایان کار در صورت نداشتن تخلف ساختمانی نسبت به صدور آن اقدام می شود و همچنین بازدید نهایی 
مراجعه و پس از طی مراحل اداری مورد نیاز ) بخشداری و دهیاری(مالک می تواند برای گرفتن پایان کار به مرجع ذیصالح 

 .پایان کار ساختمان را دریافت نماید
 .اصطالحات مورد استفاده در گزارش موارد مورد نیاز به شرح ذیل تشرح می گرددبه منظور آشنایی با بعضی از 

 عبارت است از ارزیابی و سنجش امکان عملی شدن و اجرای یک راه حل، یعنی این که بدانیم آیا راه حل : امکان سنجی -1

 اقتصادی –مختلف اجتماعی هایی که برای حل یک مشکل انتخاب می شود اساسا امکان عملی شدن را با توجه به شرایط 
 دارند یا نه... و 

 
 

مختلف آنها  سنجش نیاز روستا و روستاییان در فرایند تهیه طرح هادی روستا و در افق طرح و تعیین نیاز های :نیازسنجی -2

 .مورد نظر می باشد... در تمامی ابعاد کالبدی، اجتماعی ، اقتصادی و 

و تاخر هر یک از اقدامات و یا پروژه هایی که برای روستا در نظر گرفته می  تعیین میزان اهمیت و تقدم :اولویت بندی -3

شود عبارت است از اولویت بندی این اقدامات و پروژه ها در زمینه برنامه و طرح های پیشنهادی نیز اولویت بندی عبارت 
 بندی آنها بر حسب این اهمیت  هاست از تعیین میزان اهمیت آنها و دست
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 ضمائم
  ح بندی مناطق و مراکز روستایوی سطلگا -
 کشور nvاستاندارد ها و ضوابط ارائه خدمات روستایی  -

آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح هادی روستایی بر اساس ماده هفدهم اساسنامه بنیاد  -
              18/7/1367مسکن انقالب اسالمی مصوب 

 ییپرسشنامه طرح هادی روستا -

 ی طرح هادی روستایینمونه ای از نقشه ها -
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 »الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی«

 و

 »استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور«
 
 : مناطق روستایی کشور در سه سطح، حوزه، مجموعه و منظومه روستایی به شرح زیر تعریف و سطح بندی می شوند-1

 و مرتبط در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همگن با عملکردهای بالنسبه حوزه روستایی، اجتماعی از چند آبادی همجوار: الف
مناطق روستایی . هزار نفر می باشد) 5(تا پنج ) هر حوزه(همسان با یک کانون جمعیتی برتر را شامل می شود و جمعیت آن 

 . حوزه روستایی خواهد بود8000کشور حدوداً شامل 
وستایی است که به دالیلی بهم پیوسته یا وابسته هستند و حوزه نفوذ کنونی یا مجموعه روستایی، تجمعی از چند حوزه ر: ب

 مجموعه 2500حدوداً .  هزار نفر را دربر می گیرد12آتی یک مرکز برتر روستایی را تشکیل داده و جمعیتی حداکثر تا 
 .روستایی در کل مناطق روستایی کشور پیش بینی می شود

ع چند مجموعه روستایی شکل می گیرد، وسیع ترین قلمرو جغرافیایی برای عملکرد یکپارچه منظومه روستایی، که از تجم: ج
. و پوشش خدماتی در محیط روستایی است که با مرکزیت حداقل یک کانون شهری و یا روستای بزرگ شکل گرفته است

 هزار نفر می 40 تا 20ومه بین جمعیت منظومه روستایی با توجه به شرایط مختلف بدون احتساب جمعیت شهری و مرکز منظ
 . منظومه روستایی خواهد بود800عرصه های روستایی کشور در قالب نواحی طرح کالبدی ملی حدوداً شامل . باشد

 استانداردها و ضوابط خدمات رسانی روستایی بر اساس سطح بندی بند یک با آستانه های جمعیتی و فاصله های دسترسی -2
 .موار و ناهموار به شرح جدول پیوست تعیین می گردندبا توجه به محیط های ه

» طرح هادی روستایی« برای هر یک از روستاها و بر حسب مورد و با اولویت به مراکز و کانونهای جمعیتی برتر -1تبصره 

اشته طبق ضوابط مصوب شواریعالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و پس از تصویب در مراجع ذیربط به مورد اجراء گذ
 .خواهد شد

که ضرورت و محدوده آن در طرحهای جامع ناحیه ای تعیین (برای فضاها و محیط های روستایی حسب مورد  -2تبصره 

، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی طبق ضوابط مصوب شورایعالی تهیه و پس از تصویب در مرجع .)خواهد شد
 .ذیربط مورد اجراء گذاشته خواهد شد
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طرح ( تصویب حوزه ها، مجموعه ها و منظومه های روستایی و مراکز آنها در مناطقی که طرحهای مصوب باالدست -3ه تبصر

خدمات و تسهیالت هر یک از وجود ندارد و همچنین تعیین اولویت تأمین و استقرار ) ناحیه ای» جامع«توسعه و عمران 
 .وسعه و عمران در استان خواهد بودموضوع جدول فوق الذکر، به عهده مرجع تصویب طرحهای ت

 اولویت نحوه سرمایه گذاری و تأمین اعتبار برای ایجاد خدمات و تسهیالت موضوع جدول فوق با بخش خصوصی -4تبصره

موارد و نحوه سرمایه گذاری دولتی و مشارکتی در این امور توسط مراجع ذیربط و در چارچوب سیاستهای . و مردمی است

 .د شددولت تعیین خواه

ناحیه ای، دستگاههای تهیه کننده این گونه طرحها موظفند الگوی سطح بندی ) جامع( در تهیه طرحهای توسعه و عمران -3

 .مناطق و مراکز روستایی موضوع این مصوبه را مورد توجه و استفاده قرار دهند

صوب، توسط وزارت مسکن و شهرسازی ناحیه م) جامع(بدیهی است با توجه به مفاد این مصوبه طرحهای توسعه و عمران 

 .مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا به منظور تطبیق طرحهای مذکور با مفاد این مصوبه اصالحات الزم در آنها بعمل آید

 سطح بندی، تعیین مراکز روستایی و خدمات رسانی موضوع این مصوبه تا تهیه و ابالغ طرحهای فرادست، شامل طرحهای -4

 .ناحیه ای و طرح های کالبدی منطقه ای مالک عمل می باشند) جامع(ران توسعه و عم

 رعایت مفاد این مصوبه در سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردهای خدمات رسانی روستایی برای کلیه -5

 .دستگاههای ذیربط الزامی است

تایی و استانداردهای خدمات روستایی موضوع این  هر گونه تغییر و اصالح در الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روس-6

 .مصوبه به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید

 قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری از مرزهای 14 الگوی تقسیمات فضایی موضوع این مصوبه با رعایت ماده -7

 شود وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و ضمناً پیشنهاد می. تقسیماتی مذکور تبعیت خواهد نمود

جهادسازندگی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه اصالح تقسیمات سیاسی کشور، به نحوی اقدام نماید تا نتایج این الگو و 

حیه ای و تقسیمات دستاوردهای پیشنهادی طرح پایه آمایش سرزمین و سایر طرحهای توسعه و عمران ملی، منطقه ای و نا

 .فضائی طرحهای مذکور در تقسیمات سیاسی کشور مورد استفاده و توجه قرار گرفته و حداکثر انطباق بین آنها فراهم گردد
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ضمناً مقرر گردید متن مصوبه با توجه به تعاریف، واژه ها و اصطالحات جدید طرحهای توسعه و عمران مطروحه در برنامه 

نگی با آن، توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد سازندگی و وزارت مسکن و شهرسازی سوم توسعه و ضرورت هماه

در خاتمه اضافه می نماید همانگونه که . بصورت مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و اصالحات جزئی الزم در آن بعمل آید

وستایی برای هر یک از روستاهای کشور و مصوبه تهیه طرح هادی ر) 1(بند ) 2(و ) 1(مالحظه می گردد در تبصره های 

حسب مورد تهیه طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی برای فضاها و محیط های روستایی طبق ضوابط مورد 

اشاره در تبصره های یاد شده، پیش بینی گردیده است که نظر به ربط موضوع به وظایف آن بنیاد محترم انتظار و امید می رود 

ابالغ مصوبه به بنیادهای مسکن استانها، نهایت مساعی خود را در جهت تحقق اهداف یاد شده به کار بسته و در اداء ضمن 

 .سهم موثر خود در آبادانی و توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای کشور توفیق کامل حاصل نمایند
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 )1(ایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط روست
 

 سطح منطقه روستایی
 

 )نفر(آستانه جمعیتی 
حداکثر فاصله 

دسترسی 
 ) کیلومتر(

 

 تقسیمات

 

 خدمات
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 ی 
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 ن مراکز آموزشی قبل از دبستا 
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 مدرسه راهنمایی عادی 
 مدرسه راهنمایی مرکزی 

 مدرسه راهنمایی شبانه روزی 
 دبیرستان عادی 

 دبیرستان مرکزی 
 دبیرستان شبانه روزی 

 هنرستانهای فنی، حرفه ای و کشاورزی 
 کالس نهضت سوادآموزی 
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 خانه بهداشت  
  درمانی –مرکز بهداشتی 
  تسهیالت زاینمانی  درمانی با–مرکز بهداشتی 

 داروخانه 
 مطب 

 جمع آوری و دفع بهداشتی زباله 
 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 

 کشتارگاه بهداشتی صنعتی 
 کشتارگاه بهداشتی سنتی 

 غسالخانه و گورستان 
 بهسازی محیط روستا 
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 آب آشامیدنی با شبکه انشعاب خصوص 

 تمرکز آب آشامیدنی با شیر برداشت م
 آب آشامیدنی با منبع بهداشتی 
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 )2(استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی 

 
 

 سطح منطقه روستایی 
 

 ) نفر(آستانه جمعیتی 
حداکثر فاصله 

دسترسی 
 ) ومترکیل(

 

 تقسیمات

 

 خدمات

 فضاهای  حوزه مجموعه منظومه
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 فضاهای 
 ناهموار
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 تأمین برق  
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 جایگاه عرصه مواد سوختی 
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 با رویه شنی ) 3(راه روستایی درجه 

 دفتر شرکت حمل و نقل کاالها و مسافر 
 ترمینال وسایل حمل و نقل 
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 نمایندگی پست 
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 )3(استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی 

 

 
 سطح منطقه روستایی 

 
 ) نفر(جمعیتی آستانه 

حداکثر فاصله 
 ) دسترسی کیلومتر

 
 تقسیمات

 
 خدمات

 فضاهای  حوزه مجموعه منظومه
 هموار 

 فضاهای 
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 کتابخانه عمومی 
 کتابخانه روستایی 
  هنری –مجموعه فرهنگی 

 سینما
 ورزشی مجموعه 

 امکانات ورزشی روباز 
 بوستان بازی کودکان 

 بوستان 
  پذیراییمهمانپذیر و سالن 

 انجمن میراث فرهنگی 
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 دفتر ترویج کشاورزی 

 دفتر ترویج و آموزش روستایی 
 دفتر دامپزشکی و داروخانه دامی 
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 مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

 جهاد دهستان 
 خانه سازمانی 
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 )4(استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی 

 
 

 سطح منطقه روستایی 
 

 ) نفر(آستانه جمعیتی 
حداکثر فاصله 

دسترسی 
 ) کیلومتر(

 

 تقسیمات

 

 خدمات

 فضاهای  حوزه مجموعه منظومه
 هموار 
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 واحدهای صنعتی و معدنی  

 ناحیه صنعتی 
زراعت و باغبانی، دام و (مجتمع های تولید کشاورزی 

 متناسب با استعدادهای منطقه ) طیور، شیالت و آبزیان
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 ی تهیه و تصویب طرح های هادی روستاییآیین نامه اجرای

 بر اساس ماده هفدهم

 اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 18/7/1367مصوب 
 

 

  کلیات –فصل اول 
 

 :مفاهیم برخی از واژه های به کار رفته در این آیین نامه به قرار زیر می باشد: 1ماده 
که رابطه ارگانیکی با طبیعت و مجموعه های روستایی )  تولیدی–مسکونی (روستا مجموعه ای است زیستی : »روستا «-الف 

 . قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می گردد3و2و شهری همجوار خود داشته باشد و حدود آن بر اساس مواد 
 تماعی و فیزیکی عبارت است از حوزه تأثیرگذار و یا تأثیرپذیر از روستا در ابعاد اقتصادی، اج: » منطقه روستایی «-ب
 ، اجتماعی و فیزیکی اقتصادیعبارت است از طرح تجدید حیات و هدایت روستا با لحاظ ابعاد : »طرح هادی روستا «-ج
 .اختصاراً به مفهوم شورای مرکزی بنیاد مسکن به کار رفته است: »شورای مرکزی «-د 
 .ی استان به کار رفته استاختصاراً به مفهوم شورای تصویب طرح های هاد: »شورای تصویب «-ر

 .اختصاراً به مفهوم بنیاد مسکن انقالب اسالمی به کار رفته است» بنیاد «-س 
عبارتند از افراد حقیقی و حقوقی متعهد و متخصصی که برای مدتی معین جهت تهیه طرح هادی روستاهای » مشاورین «-و 

 .مشخص با عقد قرارداد با این نهاد همکاری می نمایند
 : اهداف طرح های هادی به شرح زیر است: 2 ماده
  اجتماعی – اقتصادی – ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی -الف
  تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی، رفاهی -ب
  هدایت وضعیت فیزیکی روستا –ج 
  و عمومی زیست محیطید مسکن روستائیان و خدمات  ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبو–د 
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  مراجع استصوابی –فصل دوم 
 قانون اساسنامه بنیاد مسکن تعریف شده در مرکز تشکیل 10 این شورا که در ماده -» شورای مرکزی بنیاد مسکن«: 3ماده 

 .و دارای یک کمیته فنی بررسی طرح ها می باشد
 تباط با طرح های هادی وظایف شورای مرکزی در ار: 4ماده 
  تصویب ضوابط فنی و عمومی طرح های هادی –الف 
  تصویب طرح ها و برنامه های ساالنه تهیه و اجرای طرح های هادی -ب
  هماهنگی بین برنامه ها و طرح های وزارتخانه های مربوطه با طرح های هادی –ج 
 ی در تهیه و اجرای طرح های هادی  بررسی زمینه مشارکت بانک ها و دیگر سازمان های اجرای-د

  تصویب عناوین طرح های تحقیقی و ارجاع آن به کمیته فنی یا مجاری ذی ربط جهت اقدام -هـ 
  تصویب مدل ها و الگوهای توسعه روستاهای مناطق مختلف کشور و ابالغ آن –و 

 انه جزئیات مربوط به نحوه گردش کار شورای مرکزی و کمیته فنی و دبیرخ: تبصره 
 .ضمن آیین نامه داخلی که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید تعیین می گردد

استانداری ) عمرانی یا برنامه ریزی( این شورا مرکب از استاندار و یا معاون -» شورای تصویب طرح های هادی«: 5ماده 
مه و بودجه، استان به سرپرستی استان و ادارات کل مسکن و شهرسازی، برناجهاد کشاورزی و مدیران بنیاد مسکن و 

 :استاندار تشکیل گردیده و دارای یک کمیته فنی به شرح زیر است
کشاورزی و دفتر فنی استانداری به جهاد کمیته فنی طرح های هادی مرکب از نمایندگان بنیاد مسکن، وزارت برنامه و بودجه، 

 . تصویب تشکیل می گرددمنظور بررسی و تأثیر طرح های پیشنهادی و ارائه آن به شورای
 :وظایف شورای تصویب عبارت است از: 6ماده 
 بررسی اولویت روستاهائی که باید برای آنها طرح هادی تهیه شود بر اساس جمعیت موجود، به ویژه پیش بینی امکانات -الف

 توسعه آنها، زمینه های کشاورزی، بافت و مشکالت روستا
 یه شده به وسیله مشاورین و دفاتر تهیه طرح های هادی بنیاد مسکن  تصویب طرح های هادی پیشنهادی ته-ب
  ارگان ها و سازمان های ذی ربط جهت اجرای طرح های مصوب ن ایجاد هماهنگی بی-ج
  ایجاد زمینه مشارکت مردم در طراحی و اجراء طرح های هادی –د 

 نطقه ای  ایجاد هماهنگی بین طرح های هادی و طرح های جامع سرزمین و م-هـ 
  نظارت و پیگیری اجرای طرح های مصوب -و
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 .کلیه مصوبات شورا با اکثریت حاضرین معتبر است و طرح باید حائز حداقل سه رأی باشد: تبصره
 

 

  وظایف بنیاد مسکن –فصل سوم 
 :بنیاد مسکن انقالب اسالمی بر اساس قانون وظایف زیر را به عهده دارد: 7ماده 
 ی در زمینه انتخاب مشاور و گروه اجرایی تهیه طرح و ابالغ کار به آنان  هماهنگی اجرای–الف 
  عقد قرارداد با گروه اجرایی تهیه طرح و مشاورین –ب 
  بررسی فنی مقدماتی طرح های تهیه شده –ج 
  اداره کمیته فنی وابسته به شورای مرکزی و شورای تصویب –د 

 و شورای تصویب ) طرح های هادیدر ارتباط با ( دبیرخانه شورای مرکزی -هـ 
ذکرشده کلیه طرح های پیشنهادی و ضوابط و آیین نامه های اجرایی توسط دبیرخانه های مربوطه به شوراهای : تبصره

 .گردد ارائه می
  ابالغ طرح های تصویب شده به مبادی ذی ربط –و 
  تهیه و تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح های هادی –ز 
 رای طرح های فیزیکی تهیه شده با همیاری مردم  اقدام و اج–ح 
  کلیه اقدامات الزم در زمینه بهبود شرایط ساخت در روستا بر اساس طرح مصوب –ط 

 

  تهیه و اجرای طرح های هادی –فصل چهارم 
 :گیردشناسائی و مطالعه وضع موجود در ابعاد منطقه و روستا به شرح زیر صورت می : » شناخت وضع موجود«: 8ماده 
 شناسائی منطقه عبارت است از شناسائی اجمالی عوامل طبیعـی، اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و فیزیکـی بـر اسـاس                        –الف  

 .الگوهای پیش فرضی و ضوابط بنیاد مسکن
در این بخش از مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روستا و تـأثیر طـول و عـرض                    : »شناسائی روستا  «-ب

افیایی ، عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین ها، پوشش نباتی و عوامل اقلیمـی در مسـائل زیسـت محیطـی در قالـب                         جغر
الگوهای فوق الذکر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها در جهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارائـه                         

ب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیر و منابع طبیعـی روسـتا              ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتا       . گردد می
نیـز فعـل و     ) معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بـزرگ         (و فعالیت های معدنی و صنعتی       ) کشاورزی، باغداری ، دامداری   (
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ی، بهداشتی، آموزشی،   نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتماعی مذهب        (انفعاالت شکل گیری اماکن در آبادی       
بر روی شرایط کالبدی روستا و حوزه نفوذ آن به منظور تکامل بخشـی و فـراهم نمـودن                   ) تجاری، خدماتی و راه های ارتباطی     

 .شرایط مناسب تر زیست مورد مطالعه قرار می گیرد

مه مورد نیاز به منظور دستیابی      تعیین ضوابط و ارائه پیشنهادات در راستای اهداف فوق الذکر و تعیین محدوده برنا             : 9ماده

 :بر محورهای اصلی طراحی، پیشنهادات و ضوابط کلی زیر ارائه می گردد

  ارائه پیشنهادات به منظور تعیین جهات، رشد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا-الف
  ارائه پیشنهادات توسعه فیزیکی در وجوه سه گانه فوق -ب

دستیابی بر محورهای طراحی و تعیین ضوابط توسعه، طرح های اصالحی در دو بخش پس از » تهیه طرح هادی«: 10ماده 

 :غیرفیزیکی و فیزیکی به شرح زیر ارائه می گردد
 این بخش از طرح ها عمدتاً به صورت ارائه برنامه و جایگاه فیزیکی آنها در حوزه نفوذ روستا -» طرح های غیرفیزیکی «-الف

 .ماهنگی و مساعدت دیگر ارگان های اجرایی دست اندرکار کشور می باشدمطرح شده و الزمه اجرای آن ه
 : برنامه های مذکور عبارتند از

  برنامه ها و جایگاه افزایش تولیدات روستائی از طریق بکارگیری هر چه بیشتر آب و خاک در منابع و کشاورزی –الف 
ن فضاها، امکانات، عملکرد و نیازهای کمی و کیفی جمعیت  برنامه ها و جایگاه خدمات عمومی به منظور ایجاد تعادل بی-

 روستا 
  برنامه ها و مکان یابی و گزینش مراکز استقرار جمعیت از طریق هماهنگی های الزم با روستا -
  برنامه ها و جایگاه شبکه مراکز تأسیسات عمومی روستا -

 

لبدی و بهبود وضع موجود روستا را در برگرفته و شامل  این بخش از طراحی عمدتاً موقعیت کا-» طرح های فیزیکی «-ب 
 :طرح های زیر است

  سال آینده روستا 10 تا 5 طراحی جهت گسترش و جایگزینی فضاهای الزم با توجه به جمعیت -
  تنظیم شبکه های ارتباطی خارج و داخل روستا -
 کشاورزی و صنایع مفید  طرح دفع آب های سطحی و به کارگیری آنها در توسعه منابع طبیعی، -
 ) در صورت لزوم( طراحی سیستم های فاضالب -
 بر تکنولوژی مناسب عاد خانوار با اتکاء ارائه تیپ های مناسب مسکن با بهره گیری کامل از الگوهای محلی و متناسب با اب-

 ساخت و ساز 
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  ارائه برنامه زمانبندی اجرایی طرح -
  در حد نیاز دستگاه های اجرایی و یا عوامل محلی به منظور هدایت مسائل اجرا  )2 فاز نقشه های( تهیه نقشه های اجرایی -

 

 

 بنیاد مسکن با توجه به اصل عدم مداخله مستقیم در اجراء و با -» اجرای طرح های مصوب و نظارت بر آن«: 11ماده 

 :اتکاء به مشارکت های مردمی به ترتیب زیر انجام وظیفه می نماید
 جاد زمینه مشارکت بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و فراهم نمودن تسهیالت مالی  ای–الف 
  ارائه خدمات فنی و تخصصی در زمینه نظارت و تهیه ماشین آالت سنگین در رابطه با طرح فیزیکی -ب
  ایجاد بستر مشارکت مردم و سازماندهی نیروهای محلی در رابطه با تهیه و اجرای طرح -ج
  بر نحوه هزینه وام ها متناسب با طرح های تهیه شده  نظارت–د 

 4 ماده 3 تفکیک و واگذاری زمین به افرادی که به نحوی مسکن آنها در طرح پیشنهادی قرار می گیرد، بر اساس تبصره -هـ 
 قانون اساسنامه بنیاد مسکن 

 .کلیه عملیات طراحی و اجرا با مشارکت و همفکری مردم صورت می گیرد: تبصره 

 

  روش تهیه و تصویب طرح هادی –فصل پنجم 
 ضوابط و قوانین مربوط به انتخاب و معرفی روستا توسط دبیرخانه شورای -» تصویب و ابالغ ضوابط به استان«: 12ماده 

 .مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای مذکور به استان ها ارسال می گردد
اری با بنیاد توسط دبیرخانه شورای تصویب معرفی و با نظر بنیاد مرکز  مشاورین داوطلب همک-» انتخاب مشاور«: 13ماده 

 .انتخاب می گردند
 دفتر تهیه طرح های هادی می تواند با استفاده از متخصصین و سازماندهی نیروهای -» تشکیل تیم کارشناس«: 14ماده 

 .یماً تهیه نمایددانشجویی گروه های کارشناسی تشکیل داده و طرح هادی برخی روستاها را مستق
 مطالعات انجام شده توسط مشاور در مراحل مختلف توسط دفتر تهیه طرح های -» کنترل مراحل مختلف طرح«: 15ماده 

 .هادی بنیاد مرکز و استان کنترل و تأیید می گردد
در شورای مذکور » انبنیاد است« طرح های ارائه شده به وسیله دبیرخانه شورای تصویب -» تصویب طرح تهیه شده«: 16ماده 

 .مطرح و پس از بررسی های الزم تصویب می گردد
 .در صورت عدم تأیید و تصویب طرح پیشنهادی مشاور موظف به اصالح آن است: تبصره
 .طرح تصویب شده توسط بنیاد مرکز به استانداری و بنیاد استان جهت اجراء ابالغ می گردد» ابالغ طرح«: 17ماده 
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  اعتبارات تهیه و اجراء  تأمین–فصل ششم 
 :بودجه تهیه طرح هادی از منابع زیر تأمین و هزینه می گردد: 18ماده 
  اعتبارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی –الف 
  اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه هر سال –ب 

 .تخصیص بودجه تهیه طرح و چگونگی هزینه آن توسط دفتر مرکزی تعیین می گردد: تبصره
 شورای مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی تصویب و 15/4/67 تبصره در جلسه مورخ 6 ماده و 18آیین نامه فوق مشتمل بر 

 . به تأیید وزیر محترم مسکن و شهرسازی رسیده است18/7/67متعاقباً در تاریخ 
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 سیروس دشتی برنجه: طراحی پرسشنامه
              مشاور طرح هادی روستایی

 .....................امه طرح هادی روستایپرسشن
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  .....................................................-1) نوع ارتباط خدماتی: ( ارتباط روستا با مناطق و نقاط جمعیتی اطراف خود-4
 
2-....................................... 3-...........................................4-.................................................5-............................ 
 



 62/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 ) : نحوه تأمین خدمات روستا( ارتباط خدماتی روستا با نقاط جمعیتی همجوار -5
 دبیرستان .............................................راهنمایی.........................................دبستان 

 خرید مایحتاج ..........................................اداری .............................   بهداشت و درمان 
 ..................................غیره ........................................................ارتباط فرهنگی و اجتماعی 

 

 ...................) سیل، زلزله، ریزش کوه، بهمن و : ( سوانح طبیعی روستا-6
 
 
 : محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا-7
 
 
 ...............................................مرتع ................................................. رودخانه :  منابع طبیعی موجود در محدوده روستا-8
 

 ................................................غیره ...................................................معدن ............................................................کوه 
 
 
 
  بررسی منابع آب روستا -9

 ) : فصل و دائمی(رودخانه : کشاورزی  آب -                     
 

 :  محل جریان و استقرار رودخانه-آبهای سطحی     
 : کانال و نهر -                     

 
 .........تعداد چاه نیمه عمق: ...............................تعداد چاه عمیق): ....................رشته(                         قنات 

 بهای زیرزمینی  آ
 .......................میزان آب..........................................میزان آب : ....................                         میزان آبدهی

 



 63/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 ) : مشخصات(تعداد چشمه دائمی 
 
 

 ) : مشخصات(تعداد چشمه فصلی 
 
 

 : ستامنابع تأمین کننده آب رو: آب آشامیدنی 
 
 
 

 : تأسیسات و تجهیزات آب آشامیدنی
 
 

 : سال احداث
 

 :مشکالت آب آشامیدنی
 

 : توضیحات دیگر
 
 
 

 ): همراه با مشخصات کامل( خدمات موجود در روستا -10
 : آموزشی-
 
 : درمانی– بهداشتی -
 
 : فرهنگی و مذهبی-



 64/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 
 : تجاری-
 
 :  انتظامی – نظامی -
 
 : خدمات فنی-
 
  خدمات معین -

 

  سایر -
 :مشخصات واحدهای آموزشی

 سال تأسیس تعداد کادر آموزشی تعداد دانش آموز نام مدرسه :ابتدایی
 .................................. .................................. .................................. .................................. :دخترانه
 .................................. .................................. .................................. .................................. :پسرانه
 .................................. .................................. .................................. .................................. :راهنمایی
 .................................. .................................. .................................. .................................. :دخترانه
 .................................. .................................. .................................. .................................. :پسرانه
 .................................. .................................. .................................. .................................. :دبیرستان
 .................................. .................................. .................................. .................................. :دخترانه
 .................................. .................................. .................................. .................................. :پسرانه

 
 : وضع فعالیت و اقتصاد روستا-11
 

 :  کشاورزی -الف

 ) هکتار( مقدار زمین کشاورزی : زراعت-1 –الف 

 : سطح زیر کشت-



 65/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 : کشت آبی-
 : کشت دیم -

 
 :تعداد خانوار بهره بردار:                                                   تعداد خانوار صاحب نسق-
 
 

 : یحاتسایر توض -
 ) : به ترتیب اهمیت و سطح زیر کشت آنها(نوع محصوالت زراعی 

 
 )در هکتار(میانگین تولید  میزان تولید ساالنه  سطح زیر کشت  نوع محصول  ردیف 

1 ................................ ................................ ................................ ................................ 
2 ................................ ................................ ................................ ................................ 
3 ................................ ................................ ................................ ................................ 
4 ................................ ................................ ................................ ................................ 
5 ................................ ................................ ................................ ................................ 
6 ................................ ................................ ................................ ................................ 
7 ................................ ................................ ................................ ................................ 
8 ................................ ................................ ................................ ................................ 
9 ................................ ................................ ................................ ................................ 

 
  تیلر - کمباین                    - تراکتور                    -:  تعداد ماشین آالت کشاورزی

  سمپاش- پمپ آب                - خرمن کوب                    - علف چین                 -
 
 

 :انبار عمومی محصول:   خدمات پشتیبانی کشاورزی
  



 66/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  سردخانه - ترویج کشاورزی                                                     -
 .....................و 
 

 ) به ترتیب محصوالت: ( محل فروش محصوالت کشاورزی 
 

 :سطح زیر کشت باغات :  باغداری-2 –الف 
 ) : به ترتیب اهمیت و سطح زیر کشت و میزان تولید(ی نوع محصوالت باغ

-  
-  
-  
-  

 ) : نوع درختان و سطح زیر کشت: (باغات غیرمثمر 
 

 : ............................................ تعداد گاو و گوساله -:   دامداری -3 –الف 
 ...: ..................................... تعداد بز و گوسفند -
 ...................................... )ظرفیت هر کدام( تعداد گاوداری و دامداری صنعتی -
 ) : ......................................ظرفیت( تعداد گاوداری نیمه صنعتی -
 ظرفیت .......................................نوع .....................................تعداد :  مرغداری -
 
 

 ....................)  آبزی پروری و –زنبورداری : ( سایر فعالیت های کشاورزی-4 -الف
 
 

 ................................................................تعداد شاغلین در بخشهای مختلف کشاورزی 
 

 :  فعالیت های صنعتی –ب 
 



 67/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 :تا صنایع کارگاهی موجود در روس -
 

 
 
 ) اتیحنوع تولیدات، تعداد شاغلین، ارزش اقتصادی تولیدات و سایر توض: ( صنایع دستی-

 

 : تعداد شاغلین در بخش صنعت-
 : سایر توضیحات -
-  

 ساکن در روستا ) تعداد شاغلین به تفکیک خدمات آموزشی: ( فعالیت های خدماتی–ج 
 ................................................................. بهداشت و درمان -................... ....................................... آموزشی -
 ................................................................................ اداری –.....................................  تأسیسات و تجهیزات -
 ............................................................ فرهنگی و مذهبی -.................................................. فروشی  خرده-
 .................................................. سایر -.................................................... حمل و نقل -
 



 68/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  گانه اقتصادی3تعداد شاغلین در بخشهای 
 

 جمع خدمات  صنعت  کشاورزی  نوع فعالیت 
     تعداد شاغلین

     درصد 
 

تکوین تاریخی، مراحل رشد و توسعه، حوادث تاریخی، عوامل موثر بر رشد و توسعه روستا، و : ( شناخت تاریخچه روستا-12
 (...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  وجه تسمیه روستا -
 
 
 ..... ) با ذکر اسم و منشاء مهاجرت آنها و سال اقامت و : ( قومیت ها و طوایف ساکن در روستا-
 
 
 
 

 :اختالفات قومی و طایفه ای و تأثیرات آن بر روستا -



 69/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 
 
 

 :تعداد محالت و مرکزیت های روستا -
 

 
 

 :نحوه مدیریت روستا
 
 
 

 :نحوه دفع زباله
 

 :نحوه دفع آب های سطحی و فاضالب
 

 :الت موجود در این زمینهمشک
 

 : مردگاننمحل دف
 
 

 : مشکالت موجود در روستا-13
 

 :تأسیسات زیربنایی -
 

 :نحوه ارتباط با مناطق همجوار -
 



 70/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 
 :مشکالت اقتصادی و اجتماعی  -

 
 

 بهداشت و درمان  -
 

 آموزشی  -
 

 
 مدیریتی  -

 
 

 : مسکن و مسائل مشکالت کالبدی روستا 
 
 

 مشکالت شبکه معابر  -
 
 

 :م و پیوستگی بافت عدم انسجا -
 
 

 مشکل مالکیتی  -
 ..... و 
 

 : مشخصات مرکز بهداشتی و درمانی روستا
  سال تأسیس -



 71/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

  تعداد کادر آموزشی -
  تعداد روستای قمر -
 ):در حین برداشت( تعداد خانوار روستا -
 : تعداد خانوار موسمی -

...........13 ...............13  

گروههای سنی 
 زن مرد زنمرد

1 - 0     
4-1     
9 – 5     
14 – 10     
19 – 15     
24 – 20     
29 – 25     
34 – 30     
39 – 35     
44 – 40     
49 – 45     
54 – 50     
59 – 55     
64 – 60     
      و بیشتر65

     جمع
 

 :ت دولتی نظرات و پیشنهادات مسئولین و مردم روستا و مسئولی-14
 ) می باشد...... پیشنهادات در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ارائه طرح توسعه و (

 جمعیت مرگ و میر زاد و ولد سال
1378 ................. ................. ................. 
1379 ................. ................. ................. 
1380 ................. ................. ................. 
1381 ................. ................. ................. 
1382 ................. ................. ................. 
1383 ................. ................. ................. 
1384 ................. ................. ................. 
1385 ................. ................. ................. 

 



 72/ هادی و کنترل و نظارت بر ساخت و ساز روستایی  های آشنایی با طرح

 ت تخصصی شهری و روستاییمرکز مطالعات و خدما  
  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

 : منابع و ماخذ
 

 . انتشارات قلسمتان هنر–مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری ) ١٣٨۴(اکبری، غضنفر و عبداللهی مجید 
 . انتشارات گیتاشناسی–گیتاشناسی نقشه خوانی ) ١٣٧٢(جعفری، عباس 

 ، در خصوص تهیه طرح های هادی روستایی 29/3/1384 مورخ 53507/101 بخشنامه شماره –سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 .، چاپ دوم12 قرارداد تیپ شماره –معاونت فنی ) 1369(سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 . شهرستان اسالمشهر–طرح هادی روستای حسن آباد خالصه ) ١٣٨٢(وس کالنتری خلیل آباد، حسین و دشتی برنجه سیر
 2/12/1378 مورخ 3956/310وزارت مسکن و شهرسازی ، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ابالغیه شماره 

  در خصوص الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی –
 

 
 
 

 
 
 
 


