
زمان 
مدارک  و فرم 
های مورد نیاز محل استقرار مسئول مربوطه واحد ذیربط  انجام کارمراحل

_ ل پرونده تشکی
شده با توجه به 
مدارک اشاره 

شده

ادارات تابعه

رئیس ادارات تابعه
مدیریت  
شهرسازی

دریافت درخواست از شهرداری

ماه1حداقل 

کارشناس شهرسازی 
عهمستقر در ادارات تاب

ر  دبیرخانه مستق
در ادارات تابعه

از محلکنترل مدارک و بررسی و بازدید

پرونده به 
همراه فایل 

مورد نیاز
)  طبقه اول 
ساختمان 

(105اتاق ()بلوار

کارشناس شهرسازی 
عهمستقر در ادارات تاب

مدیریت  
شهرسازی

ارسال پرونده قابل طرح به اداره کل 

کارشناسان ناظر 
کلمستقر در اداره

طرح در کمیته فنی

مسئول کمیسیون  
5ماده 

5ماده طرح در کمیسون

ارسال نامه یک هفته  )ماه 1
و پس از برگزاری کمیسیون

ابالغ یک ماه  بعد از آن 
(صورت می پذیرد

_ کارشناسان ناظر 

ارسال نامه اعالم به شهرداری

ارسال نامه ابالغ

5کمیسیون ماده 

ای تردوی  طررح هرای    تصویب طرح های تفضیلی به عنوان سند برنامه ریزی باال دستی شهری و  فراهم کردن بستر مناسب برر : مقدمه 

موضعی و موضوعی در راستای تحقق اهداف و برنامره هرای  شهرسرادی در چرارچوه راهاردهرای طررح ،رامن  ا  انعرراف  ر یری در          

ویزگری هرای   تصمیمات در ،هت اصالح و بهاود طرح ها ا برنامه ریزی ا  ساماندهی و تدوی  ضوابط با در نظر گرفت  شررایط دمرانی و  

ی در چارچوه قوانی  مکانی ،هت  اسخ به نیادهای مو،ود با رعایت قوانی  و مقررات ا امکان تغییر یا تعدیل بخش هایی اد طرح تفضیل

توسرط شرهرداری   و مقررات  ا تقاضای اضافه تراکم ا تغییر کاربری ا تغییر عرض گ ر ا اضافه دیر بنا  و طاقات ا صدور مجرود سرا ت  

وارد قابرل طررح  در   ،هت قرعات کمتر اد حد نصاه تفکیک  با در نظر گرفت  توافق شهرداری  با مالک و ارایه تو،یه فنی  اد ،ملره مر  

.است 5کمیسیون ماده 

.کلیه افراد حقیقی و حقوقی : دامنه خدمت 

ا نامه در واست شهرداری ا فرم اطالعات در واست ا موقعیرت دقیرق  رالو مرورد نظرر در طررح بر       : مورد نیاز مدارک 

ی با ا نداده گ اری ابعراد و تعیری  سررش اشرتغاج و ،اهره سرا ت و دسترسر       1/200ا کروکی  الو به مقیاس 1/2000مقیاس 

امره شرهرداری برا    همجواری ها  ا نقشه معماری ا تصویر برابر اصل کلیه  صرفحات اسرناد مالکیرت ا تصرویر برابرر اصرل توافقن      

.مالکیت ا استعالمات مورد نیاد تغییر کاربری ا تو،یه فنی الدم مورد نیاد برای تغییر کاربری 

.  ماه 2:  مدت زمان انجام خدمت 

(14/30-7/30)ساعت اداری مصوب : زمان حضور مراجعین برای دریافت خدمت 

.هزینه ایی بابت خدمت ارایه شده دریافت نمی گردد(: شماره حساب )هزینه دریافت خدمت 

.قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 5ماده : مبانی قانونی و آیین نامه ها جهت انجام خدمت 

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین_طرح تکریم ارباب رجوع
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شروع 
فرآیند

کنترج مدارو

استعالم اد مشاور

مرا،عه حضوری متقاضی به اداره
کل

طرح در 
کمیسیون

دریافت  
در واست  
متقاضی

ارساج در واست متقاضی اد  
شهرداری

استعالم اد شهرداری

ه عدم طرح در کمیسیون و ار،اع ب
شهرداری

بررسی  
صالحیت طرح  
در کمیسیون

مثبت

منفی

بررسی  رونده و باددید

طرح در کمیته فنی

تشخیص و تعیی  موارد مغایرت با اساس
طرح ،امن
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مغایرت اساسی

یارساج صورتجلسه به دبیر انه شورای عال

رونوشت به اعضاء کمیسیون و
دبیر انه شورای عالی

پایان 
فرآیند

طرح در 
کمیسیون

اعالم مصوبه به مرا،ن مربوطه و 
رونوشت به اعضاء کمیسیون

اعالم مصوبه به مرا،ن مربوطه

ر شوراابالغ مصوبات به استان توسط دبی

طرح در 
شورای برنامه  
ریز استان

تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت توسط 
شورای عالی

مغایرت اساسی

طرح در شورای عالی شهرسادی

منفی مثبت

طرح در کارگروه شهرسادی

ضیلیتهیه نقشه ،ایگزی  طرح تف

اءامضاء نقشه و مدارو توسط اعض

ابالغ نقشه ها و مصوبات توسط
رئیس کمیسیون

مثبت

منفی

3


