ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي ـ حركتي مصوب مورخ 87/90/22
(بازنگري در مصوبه مورخ )87/93/97

ضَضايؼبلي ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى بِ استٌبز بٌس  5هػَبِ هَضخ  68/3/8ذَز زض ذػَظ «ضَابظ ٍ
همطضات ضْطسبظي ٍ هؼوبضي بطاي افطاز هؼلَل جسوي ـ حطوتي» زض جلسِ هَضخ  78/9/22پيطٌْبز ٍظاضت
هسىي ٍ ضْطسبظي زض اضتببط بب ببظًگطي هػَبِ
يبز ضسُ ٍ پيَست آى ضا بِ ضطح ظيط تػَيب ًوَز .بٌببطايي اظ ايي تبضيد هػَبِ حبضط ٍ پيَست آى جبيگعيي
هػَبِ هَضخ  ٍ 68/3/8پيَست هطبَعِ هيگطزز:
 .1اظ ايي تبضيد زض وليِ عطحّبي آتي ٍ زض زست تْيِ ضْطسبظي ،ضْطنسبظي ٍ هجتوغّبي هسىًَي ٍ
سبذتوبًي سطاسط وطَض اػن اظ ايٌىِ تَسظ زستگبُّبي زٍلتي ٍ ٍابستِ بِ زٍلت ٍ ضْطزاضيّب ٍ يب برص
ذػَغي تْيِ گطزًس ،ضػبيت ضَابظ هَضَع بٌس يه هجوَػِ پيَست وِ ضبهل ضَابظ بطًبهِضيعي ٍ عطاحي
بطاي تسْيل حطوت هؼلَليي زض سغح ضْط هيببضس العاهي بَزُ ٍ وليِ هطاجغ هسئَل تْيِ ،بطضسي ٍ
تػَيب ٍ اجطاي عطحّبي تَسؼِ ضْطي ،ضْطنسبظي ٍ هجتوغّبي سبذتوبًي ٍ هسىًَي هَظفٌس زض
هطاحل هرتلف تػَيب ٍ غسٍض پطٍاًِ ٍ ًظبضت ضَابظ هصوَض ضا ضػبيت ًوبيٌس.
 .2بِ هٌظَض ضفغ هَاًغ ضْطي هَجَز الظم است وِ اغالحبت هَضَع بٌس زٍ ضَابظ پيَست تب لبل اظ تْيِ ٍ
يب تجسيسًظط زض عطحّبي تَسؼِ ضْطي بِ هٌظَض ًعزيهتط وطزى ضطايظ هَجَز بِ ضطايظ هٌبسب ،تَسظ
هطاجغ هسئَل ػوطاى ضْطي بب تَجِ بِ اٍلَيت ّط يه بِ اجطا زضآيس.
 .3ضػبيت ضَابظ بٌس  4ضَابظ پيَست (زض ذػَظ سبذتوبىّبي ػوَهي) زض عطاحي وليِ سبذتوبىّبي
هَضَع فػل هصوَض بطاي تْيِوٌٌسگبى عطحّبي فَقالصوط العاهي است ٍ هطاجغ هسئَل غسٍض پطٍاًِ ٍ
ًظبضت سبذتوبًي هَظف بِ اجطاي غحيح ٍ زليك آى ّستٌس.
وليِ سبذتوبىّبي ػوَهي هَضَع ايي آيييًبهِ بِ ذػَظ ازاضات زٍلتي هَجَز ،ببيس تسضيجبً بب ضطايظ ايي
آيييًبهِ تغبيك زازُ ضًَس .تطريع هيعاى تغبيك ايي ضَابظ ٍ ظهبى الظم بطاي اػوبل آى بِ ػْسُ
وويسيًَي هطوب اظ ًوبيٌسگبى سبظهبى بْعيستي ،بٌيبز جبًببظاىٍ ،ظاضت هسىي ٍ ضْطسبظيٍ ،ظاضت وطَض،
سبظهبى بطًبهِ ٍ بَزجِ ٍ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهي ذَاّس بَزٍ .ظاضت هسىي ٍ ضْطسبظي هَظف است
تضويي لبًًَي اػوبل ايي ضَابظ ضا اظ هطاجغ شيضبظ وسب ًوبيس.

 .4اػوبل ضَابظ ٍ همطضات بٌس سِ ضَابظ پيَست (زض ذػَظ ضَابظ تَغيِاي هٌبسبسبظي هحيظ
ضْطي) اذتيبضي بَزُ ٍلي بط حسب تطريع وويسيَى هَضَع بٌس  3ايي هػَبِ ٍ بب استفبزُ اظ
تضوييّبي لبًًَي وِ وسب ذَاّس ضس ،العامآٍض ذَاّس گطزيس.
 .5ضػبيت هفبز بٌس  5ضَابظ پيَست (زض ذػَظ سبذتوبىّبي هسىًَي) زض وليِ سبذتوبىّب ٍ
هجوَػِّبي هسىًَي هَضَع آى بٌس العاهي است.
ٍ .6ظاضت هسىي ٍ ضْطسبظي هَظف است حساوثط ّط  5سبل يه ببض بب جلب ًظط وويسيَى هَضَع بٌس 3
ايي هػَبِ ،ضَابظ ٍ همطضات هَضَع آى ضا هَضز ببظًگطي ٍ تغبيك بب ضطايظ ٍ اهىبًبت جسيس لطاض زازُ ٍ
بطاي تػَيب بِ ضَضايؼبلي ضْطسبظي ٍ هؼوبضي ايطاى پيطٌْبز ًوبيس.
 .7زض جْت تحمك وبهل برطٌبهِ ضوبضُ  17081هَضخ  70/4/29ضيبست هحتطم جوَْضي ،زض ّط استبى
وويتِ زائوي پيگيطي اػوبل ضَابظ ٍ همطضات پيَست بب حضَض ًوبيٌسگبى زستگبُّبي هٌسضج زض بٌس  3ايي
هػَبِ ظيط ًظط استبًساض تطىيل هيگطزز .زبيطذبًِ ايي وويتِّب بِ استٌبز برصًبهِ هصوَض زض سبظهبىّبي
بْعيستي استبى هستمط ذَاّس ضس.
 .8پيطٌْبز هيگطزز ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش ػبليٍ ،ظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ٍ سبيط سبظهبىّب ٍ هؤسسبتي
وِ بب اهط آهَظش ًيطٍي اًسبًي زض سغَح هرتلف اضتببط زاضًس ،زض ضضتِّبي هطتبظ بب عطاحي وبلبسي تسابيط
الظم ضا جْت گٌجبًسى ٍاحس زضسي هستملي بطاي تسضيس اغَل ٍ ضَابظ عطاحي بطاي افطاز هؼلَل جسوي ـ
حطوتي اتربش ًوَزُ ٍ زض ضضتِّبي غيطهطتبظ بب عطاحي وبلبسي ،حمَق ضْطي ٍ هؼوبضي هؼلَليي ،ضطٍضت
هٌبسبسبظي هحيظ بطاي زستطسي آًبى ٍ ّوچٌيي ًيبظّبي جسوي ايي افطاز زض ضابغِ بب هَضَع ترػع
هَضزًظط ضا حسالل زض ضطح يىي اظ زضٍس هَجَز بيفعايس.
 .9پيطٌْبز هيگطزز سبظهبى غسا ٍ سيوبي جوَْضي اسالهي ايطاى زض بطًبهِّبي ذَز ،آگبُسبظي ػوَهي زض
ظهيٌِ هٌبسبسبظي هحيظ بطاي افطاز هؼلَل جسوي ـ حطوتي ضا زض جْت حوبيت اظ ايجبز فطغتّبي
هسبٍي بطاي حضَض آًبى زض جبهؼِ ،زض ًظط بگيطز.
 .11پيطٌْبز هيضَز هطاوع ٍ زستگبُّبي شيضبظ زض ٌّگبم آهبضگيطي سطضوبضي ًفَس ٍ هسىي ،آهبض ٍ
اعالػبت ذبظ هؼلَليي جسوي ٍ حطوتي ضا تْيِ ًوبيٌس.

