تعریف مجموعه شهری و تبییه شاخص های آن ( مصوب )88/13/13

شَرایؼالی شْزساسی ٍ هؼواری ایزاى زر جلسِ هَرخ  88/1/31تاستٌاز هازُ  9لاًَى تؼاریف هحسٍزُ ٍ حزین شْز ،رٍستا ٍ
شْزن ٍ ًحَُ تؼییي آًْا (هصَب  ٍ )1384تثصزُ  1هازُ  1هصَتِ شوارُ /9860ت ُ15311هَرخ ّ 1374/8/13یأت
هحتزم ٍسیزاى تحت ػٌَاى "عزح ریشی ٍ هسیزیت هجوَػِ شْزی تْزاى ٍ سایز شْزّای تشري وشَر ٍ شْزّای اعزاف آًْا"
تؼزیف هجوَػِ ّای شْزی ٍ شاذص ّای تثییي آًْا را تشزح سیز تصَیة ًوَز:
 .1هجوَعِ شْری:

هجوَػِ شْزی هحسٍزُ ای است جغزافیایی وِ اس یه شْز هزوشی ٍ حسالل  2شْز پیزاهًَی ٍ ًَاحی رٍستایی هاتیي آًْا
تشىیل یافت ِ وِ تواهی شْزّای پیزاهًَی آى تا شْز هزوشی زارای یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی تَزُ ٍ السهست
تحت هسیزیت یىپارچِ تاشس.
 .2طثقِ تٌذی هجوَعِ ّای شْری

هجوَػِ ّای شْزی وشَر زر  3گزٍُ سیز عثمِ تٌسی هی شًَس:
 -2-1زر صَرتی وِ جوؼیت شْز هزوشی ّز هجوَػِ شْزی ،تز اساس آذزیي سزشواری رسوی وشَر ،تیي ّ 200شار تا
ّ 500شار ًفز تاشس ،هجوَػِ شْزی هذوَر هجوَػِ شْزی هیاًی ًاهیسُ هی شَز.
 -2-2زر صَرتی وِ جوؼیت شْز هزوشی ّز هجوَػِ شْزی ،تز اساس آذزیي سزشواری رسوی وشَر ،تیي ّ 500شار تا
یه هیلیَى ًفز تاشس ،هجوَػِ شْزی هذوَر هجوَػِ شْزی تشري ًاهیسُ هی شَز.
 -2-3زر صَرتی وِ جوؼیت شْز هزوشی ّز هجوَػِ شْزی ،تز اساس آذزیي سزشواری رسوی وشَر ،یه هیلیَى ًفز ٍ یا
تیشتز تاشس ،هجوَػِ شْزی هذوَر هٌغمِ والًشْزی ًاهیسُ هی شَز.
تثصرُ  :1زر هَارز استثٌایی تا تصَیة شَرایؼالی شْزساسی ٍ هؼواری اهىاى تؼزیف عزح هجوَػِ شْزی تزای شْزّایی وِ
فالس شزایظ ایي هصَتِ ّستٌس ٍجَز ز ارز.
تثصرُ  :2شْزّای هزوش هجوَػِ ّای تٌسّای  3-2 ٍ 2-2اس تارید تصَیة ایي هصَتِ تؼٌَاى والى شْز هحسَب هی شًَس.
 .3طرحْای هجوَعِ ّای شْری

 -3-1تزای هجوَػِ ّای شْزی هیاًی عزحْای ٍیژُ ای تا همیاس  ،1:25000تا زر ًظز گزفتي هاّیت ایي هجوَػِ ّای
شْزی وِ تِ صَرت یه هجوَػِ شْزی هٌسجن ػول هی وٌٌس ،تْیِ هی شَز.
 -3-2تزای هجوَػِ ّای شْزی تشري ٍ هٌاعك والًشْزی عزحْای هجوَػِ شْزی تْیِ هی شَز.
 .4هحذٍدُ ّای هجوَعِ ّای شْری

 -4-1هحسٍزُ ّز هجوَػِ شْزی تایس تِ صَرت یه ٍاحس سزسهیٌی تْن پیَستِ تَزُ ٍ ایي هحسٍزُ ًثایس اس هزس استاًی وِ
شْز هزوشی هجوَػِ شْزی زر آى لزار زارز فزاتز رٍز.
 -4-2وَچىتزیي ٍاحس سزسهیٌی تشىیل زٌّسُ هجوَػِ ّای شْزی ترش ّا ّستٌس.
 -4-3هحسٍزُ اٍلیِ ّز هجوَػِ شْزی اس تْن پیَستي ترش ّایی وِ شْز هزوشی ٍ شْزّای پیزاهًَی زر آى ٍالغ شسُ اًس،
حاصل هی شَز.
 -4-4هحسٍزُ ًْایی ّز هجوَػِ شْزی زر عزح هصَب آى وِ تِ تصَیة شَرایؼالی شْزساسی ٍ هؼواری ایزاى هی رسس،
تؼییي هی شَز.
 .5شْر هرکسی

 -5-1شْز هزوشی هجوَػِ شْزی تشرگتزیي شْز ٍالغ زر هحسٍزُ هجوَػِ شْزی است وِ عثك آذزیي سزشواری وشَر
حسالل ّ 200شار ًفز جوؼیت زارز ٍ زر هحسٍزُ شؼاع ػولىززی ذَز حسالل تا  2شْز زیگز یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ
ذسهاتی تاالیی زارز
 -5-2هحسٍزُ شؼاع ػولىززی یه شْز هزوشی حسالل 35ویلَهتز یا حسالل  30زلیمِ اس ًظز فاصلِ سهاًی است.
 -5-3زر صَرتیىِ زر شؼاع ػولىززی یه شْز هزوشی ،شْز پیزاهًَی وِ ذَز زارای شزایظ ٍ ٍیژگیْای یه شْز هزوشی
استٍ ،جَز زاشتِ تاشس ،زر ایي صَرت هحسٍزُ اٍلیِ ایي هجوَػِ شْزی شاهل شْزّای هزوشی فَق االشارُ ٍ شْزّای
پیزاهًَی آًْا ذَاّس تَز .زر چٌیي شزایغی ،عثمِ تٌسی ایي هجوَػِ شْزی تز اساس هجوَع جوؼیت شْزّای هزوشی ٍالغ
زر هحسٍزُ اٍلیِ آى اًجام ٍ ػٌَاى هجوَػِ شْزی آى ًام شْزّای هزوشی فَق االشارُ را ،تِ تزتیة جوؼیت آذزیي
سزشواری ،زر تزذَاّس زاشت.
 -5-4زر صَرتیىِ جوؼیت یه شْز هزوشی ووتز اس ّ 200شار ًفز تَزُ ٍلی زر هحسٍزُ شؼاع ػولىززی آى حسالل  6شْز
پیزاهًَی ٍجَز زاشتِ تاشس وِ تا شْز هزوشی هذوَر زارای یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی تاالیی ّستٌس ٍ هجوَع
جوؼیت شْزی آًْا اس حسالل جوؼیت شْزی هجوَػِ ّای شْزی هصَب وشَر تیشتز تاشس ،زر آى صَرت شْز هزوشی
هذوَر ٍ شْزّای پیزاهًَی فَق االشارُ یه هجوَػِ شْزی را تشىیل هی زٌّس.
 .6شْرّای پیراهًَی

 -6-1شْزّای پیزاهًَی شْزّایی ّستٌس وِ زر هحسٍزُ شؼاع ػولىززی یه شْز هزوشی ٍالغ شسُ ٍ تا شْز هزوشی
یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی تاالیی زارًس.
 -6-2شْزّای پیزاهًَی ٍالغ زر هحسٍزُ هجوَػِ ّای شْزی تایستی زر استاًی وِ شْز هزوشی زر آى لزار زارز ٍالغ شسُ
تاشٌس.
 -6-3زر صَرتی وِ یه شْز پیزاهًَی زر هحسٍزُ شؼاع ػولىززی  2شْز هزوشی ٍالغ زر یه استاى لزار گزفتِ تاشس ،شْز
پیزاهًَی آى شْز هزوشی هحسَب هی شَز وِ تا آى یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی تیشتزی زارز.
 .7یکپارچگی اقتصادی ،اجتواعی ٍ خذهاتی

 -7-1یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی هؼیاری تزای اًساسُ گیزی ٍ سٌجش هیشاى ٍاتستگی التصازی ،اجتواػی ٍ
ذسهاتی تیي شْز هزوشی تا شْزّای پیزاهًَی آى است ٍ همسار آى تزای هجوَػِ ّای شْزی هیاًی ٍ تشري اس عزیك هحاسثِ
ضزیة هىاًی صٌؼت ٍ ضزیة هىاًی ذسهات شْز هزوشی سٌجیسُ هی شَز هیشاى یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی
تزای هٌاعك والًشْزی اس هحاسثِ ضزیة هىاًی صٌؼت ،ضزیة هىاًی ذسهات ٍ ّوچٌیي ضزیة ػولىززی هٌاعك والًشْزی
سٌجیسُ هی شَز (ًحَُ هحاسثِ ضزیة صٌؼت ٍ ضزیة هىاًی ذسهات شْز هزوشی ٍ ّوچٌیي ضزیة ػولىززی هٌاعك
والًشْزی زر پیَست ایي هصَتِ ارائِ شسُ است).
 -7-2اگز ضزیة هىاًی صٌؼت ٍ ضزیة هىاًی ذسهات شْز هزوشی ّز هجوَػِ شْزی تزاتز تا ٍ یا تیش اس  1تاشس ،زر آى
صَرت شْز هزوشی هذوَر ٍ شْزّای پیزاهًَی آى زارای یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی تاالیی ّستٌس.
تثصزُ :زر صَرتیىِ ضزیة هىاًی صٌؼت زر یه شْز هزوشی هجوَػِ شْزی اًسوی ووتز اس  1تَزُ ٍلی ضزیة هىاًی صٌؼت
تزای یىی اس شْزّای پیزاهًَی آى تزاتز تا ٍ یا تیش اس  1تاشس ،زر آى صَرت ضزیة هىاًی صٌؼت شْز هزوشی هذوَر ،تسٍى
احتساب شْز پیزاهًَی فَق ،هی تَاًس تِ حسالل  0/9تملیل یاتس.
 -7-3تزای هٌاعك والًشْزی ػالٍُ تز ایٌىِ ضزیة هىاًی صٌؼت ٍ ضزیة هىاًی ذسهات شْز هزوشی آًْا تایس تزاتز تا ٍ یا
تیش اس  1تاشس ،ضزیة ػولىززی هٌغمِ والًشْزی آًْا ًیش تایس حسالل  75تاشس ،زر آى صَرت شْز هزوشی هذوَر ٍ
شْزّای پیزاهًَی آى زارای یىپارچگی التصازی ،اجتواػی ٍ ذسهاتی تاالیی ّستٌس.
 -8شاخصْای  8گاًِ تعییي هجوَعِ شْری عالٍُ تر ًکات ًاهثردُ تِ شرح پیَست هی تاشذ.
 -9در صَرتی کِ هحذٍدُ هجوَعِ شْری کِ تِ تصَیة شَرایعالی شْرسازی ٍ هعواری هی رسذ از هرز
تقسیوات کشَری (حذاقل تخش) فراتر رٍد هراحل تغییر ٍ اصالح تقسیوات کشَری تَسط ٍزارت کشَر اًجام
خَاّذ شذ.
ٍسارت هسىي ٍ شْزساسی هىلف است ظزف هست زٍ هاُ ًسثت تِ شٌاسایی هجوَػِ ّای شْزی وشَر تز اساس ایي هصَتِ
السام ٍ هزاحل هزتَعِ تِ تْیِ عزح را ازاهِ زّس.

پیَست ً : 1حَُ هحاسثِ ضزیة هىاًی صٌؼت ٍ ضزیة هىاًی ذسهات شْز هزوشی ٍ ضزیة ػولىززی هجوَػِ ّای شْزی ٍ
هٌاعك والًشْزی
الفً :حَُ هحاسثِ ضزیة هىاًی صٌؼت ٍ ضزیة هىاًی ذسهات شْز هزوشی

 oضزیة هىاًی صٌؼت :ضزیة هىاًی صٌؼت اس تمسین زٍ ًسثت تؼساز اشتغال زر ترش صٌؼت شْز هزوشی تِ ول
اشتغال زر شْز هزوشی ٍ تؼساز اشتغال زر ترش صٌؼت هجوَػِ شْزی تِ ول اشتغال زر هجوَػِ شْزی تسست
هی آیس:

تؼساز اشتغال زر ترش صٌؼت شْز هزوشی
ول اشتغال زر شْز هزوشی
ضزیة هىاًی صٌؼت ;
اشتغال زر ترش صٌؼت هجوَػِ شْزی
ول اشتغال زر هجوَػِ شْزی

 oضزیة هىاًی ذسهات :ضزیة هىاًی ذسهات اس تمسین زٍ ًسثت تؼساز اشتغال زر ترش ذسهات شْز هزوشی تِ ول
اشتغال زر شْز هزوشی ٍ تؼساز اشتغال زر ترش ذسهات هجوَػِ شْزی تِ ول اشتغال زر هجوَػِ شْزی تسست
هی آیس.

تؼساز اشتغال زر ترش ذسهات شْز هزوشی
ول اشتغال زر شْز هزوشی
ضزیة هىاًی ذسهات ;
اشتغال زر ترش ذسهات هجوَػِ شْزی
ول اشتغال زر هجوَػِ شْزی

بً :حَُ هحاسثِ ضزیة ػولىززی هٌاعك والًشْزی

ضزیة ػولىززی هٌاعك والًشْزی هؼیاری تزای اًساسُ گیزی ٍ سٌجش زارا تَزى ٍیژگیْای هٌاعك والًشْزی است ٍ همسار
آى اس هحاسثِ هیاًگیي اهتیاس شاذص ّای 8گاًِ ػولىززی پیشٌْازی (شاذص ّای  1تا  ٍ 8تِ شزحی وِ زر سیز هی آیس)
زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هجوَػِ شْزی هٌغمِ والًشْزی ،تسست هی آیس.
جوغ اهتیاس شاذص ّای ّشت گاًِ ػولىززی هٌاعك والًشْزی

ضزیة ػولىززی هٌاعك والًشْزی;
8
شاذص ّای  8گاًِ ػولىززی هٌاعك والًشْزی تِ شزح سیز هی تاشٌس:
شاخص  .1ایستگاُ تلَیسیًَی تا ترًاهِ ّای هحلی:

زر صَرتیىِ زرهحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی ایستگاُ تلَیشیًَی وِ تزًاهِ ّای هحلی ًیش تَلیس وٌس ٍجَز زاشتِ تاشس،
اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .2رٍزًاهِ یا ّفتِ ًاهِ هحلی:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی رٍسًاهِ یا ّفتِ ًاهِ هحلی تِ عَر هٌظن هٌتشز شَز ،اهتیاس آى هٌغمِ
والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .3شْرًشیٌی:

زر صَرتی وِ ًزخ شْزًشیٌی زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی تزاتز تا یا تیشتز اس ًزخ شْزًشیٌی وشَر تز اساس
آذزیي سزشواری تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .4خذهات اتَتَسراًی هحلی:

زر صَرتی وِ زر شْز هزوشی ّز هٌغمِ والًشْزی ذسهات اتَتَسزاًی زرٍى شْزی تا تزًاهِ واری هٌظن ٍجَز زاشتِ تاشس،
اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .5داًشگاُ:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی حسالل یه زاًشگاّی وِ زٍرُ ّای وارشٌاسی تزگشار هی وٌس ٍجَز
زاشتِ تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .6خذهات هٌظن خطَط َّایی:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی ذسهات هٌظن ذغَط َّایی تِ سایز ًماط وشَر ٍجَز زاشتِ تاشس،
اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .7هَزُ:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی حسالل یه هَسُ ٍجَز زاشتِ تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اسایي
شاذص  ٍ 100زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  .8خذهات تخصصی تیوارستاًی:

حساوثز اهتیاس شاذص ذسهات ترصصی تیوارستاًی  100است ٍ اس جوغ اهتیاسّای  6سیز شاذص سیز تسست هی آیس:
شاخص  -8-1هراقثت ّای ٍیژُ قلثی:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی تیوارستاى ٍ یا هؤسسِ زرهاًی وِ زر آى ػول تْاجوی للة (ػول
جزاحی تاس یا آًژیَگزافی) اًجام هی شَز ٍجَز زاشتِ تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 16/67زر غیز ایي
صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  -8-2پرتَ درهاًی سرطاًی:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی تیوارستاى یا هؤسسِ زرهاًی وِ زر آى پزتَزرهاًی تزای تیواراى سزعاًی
اًجام هی شَز ٍجَز زاشتِ تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 16/67زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز)
است.
شاخص  -8-3دیالیس:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ تِ والًشْزی تیوارستاى یا هؤسسِ زرهاًی وِ زر آى زیالیش ذَى (زیالیش صفالی یا
زیالیش ذًَی (ّوَزیالیش) اًجام هی شَز ٍجَز زاشتِ تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 16/67زر غیز ایي
صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  -8-4هتخصص تیواریْای شغلی:

زر صَرتی وِ هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی تیوار ستاى یا هؤسسِ زرهاًی وِ زر آى حسالل یه ًفز هترصص تیواریْای
شغلی شاغل تِ وار تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 16/67زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز) است.
شاخص  -8-5هراقثت ّای ٍیژُ پرستاری:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی تیوارستاى یا هؤسسِ زرهاًی وِ زارای ترش هزالثت ّای ٍیژُ پزستاری
سغح ( 2هزالثت اس ًَسازاى هزیضی وِ تِ هزالثت ّای ٍیژُ ًیاس ًسارًس) ٍ سغح ( 3هزالثت اس ًَسازاى هزیضی وِ تِ هزالثت
ّای ٍیژُ ًیاس زارًس) است ٍجَز زاشتِ تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 16/67زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى
(صفز) است.
شاخص  -8-6رٍاى شٌاسی تالیٌی:

زر صَرتی وِ زر هحسٍزُ اٍلیِ ّز هٌغمِ والًشْزی تیوارستاى یا هؤسسِ زرهاًی وِ زر آى حسالل یه ًفز هترصص رٍاى
شٌاسی تالیٌی شاغل تِ وار تاشس ،اهتیاس آى هٌغمِ والًشْزی اس ایي شاذص  ٍ 16/67زر غیز ایي صَرت اهتیاس آى (صفز)
است.

