قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران (با اصالحات بعدي)

ماده  -1ثشاي ّوبٌّگ كشدى ثشًبهِّبي شْشسبصي ثِ هٌظَس ايدبد هحيظ صيست ثْتش ثشاي هشدمّ ،نچٌيي
ثوٌظَس اػتالي ٌّش هؼوبسي ايشاى ٍ سػبيت سجكْبي هختلف هؼوبسي سٌتي ٍ هلي ٍ اسائِ ضَاثظ ٍ خٌجِّبي
اصيل آى ثب دس ًظش گشفتي سٍشّبي ًَيي ػلوي ٍ فٌي ٍ دس ًتيدِ يبفتي شيَُّبي اصَلي ٍ هٌبست
سبختوبًي دس هٌبعك هختلف كشَس ثب تَخِ ثِ ششايظ الليوي ٍ عشص صًذگي ٍ همتضيبت هحلي ،شَسايؼبلي
شْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى تأسيس هيشَد.
ماده ٍ -2ظبيف شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى ثِ ششح صيش است:
 -1ثشسسي پيشٌْبدّبي الصم دس هَسد سيبست كلي شْشسبصي ثشاي عشح دس ّيأت ٍصيشاى
 -2اظْبسًظش ًسجت ثِ پيشٌْبدّب ٍ لَايح شْشسبصي ٍ همشسات هشثَط ثِ عشحّبي خبهغ شْشي كِ شبهل
هٌغمِ ثٌذيً ،حَُ استفبدُ اص صهيي ،تؼييي هٌبعك صٌؼتي ثبصسگبًي اداسي ،هسكًَي ،تأسيسبت ػوَهي،
فضبي سجض ٍ سبيش ًيبصهٌذيْبي ػوَهي شْش هيثبشذ.
 -3ثشسسي ٍ تصَيت ًْبيي عشحّبي خبهغ شْشي ٍ تغييشات آىّب خبسج اص ًمشِّبي تفصيلي
 -4تصَيت هؼيبسّب ٍ ضَاثظ ٍ آيييًبهِّبي شْشسبصي
ماده  -3اػضبي شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى ػجبستٌذ اص:
ٍ -1صيش هسكي ٍ شْشسبصي
ٍ -2صيش كشَس
ٍ -3صيش صٌبيغ
ٍ -4صيش فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي
ٍ -5صيش ًيشٍ
ٍ -6صيش كشبٍسصي
ٍ -7صيش دفبع ٍ پشتيجبًي ًيشٍّبي هسلح

ٍ -8صيش خْبد سبصًذگي
 -9سييس سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ
 -10سييس سبصهبى حفبظت هحيظ صيست
ٍ -11صيش ساُ ٍ تشاثشي
 -12يكٌفش اص اػضبء كويسيَى هسكي ٍ شْشسبصي ٍ ساُ ٍ تشاثشي هدلس شَساي اسالهي ثِ پيشٌْبد
كويسيَى ٍ اًتخبة هدلس ثؼٌَاى ًبظش دس خلسبت شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ششكت خَاّذ كشد.
تبصره  -1دس هَسد ثشسسي عشحّبي خبهغ شْشي ٍ تغييشات آىّب ًظشات استبًذاس ٍ شَساي شْشستبى ٍ
شَساي شْشٍ شْشداس ٍ كبسشٌبسبى ري صالحيت كست ٍ هَسد استفبدُ لشاس خَاّذ گشفت.
تبصره  -2خلسبت شَسا ثب حضَس اكثشيت اػضب سسويت خَاّذ داشت ٍ تصويوبت شَسا ثب حذالل  6ساي
هؼتجش خَاّذ ثَد
تبصره  -3دس صَستيكِ ّشيك اص اػضبء شَسا ًتَاًذ شخصبً دس ّشيك اص خلسبت شَسا ششكت كٌذ يكي اص
هؼبًٍبى خَد سا ثِ شَسا اػضام خَاّذ داشت.
ماده ٍ -4صاست هسكي ٍ شْشسبصي ثدبي دثيشخبًِ شَسايؼبلي شْشسبصي دس تشكيالت خَد ٍاحذي ايدبد
هيكٌذ كِ تحت ًظش هؼبٍى شْشسبصي ٍ هؼوبسي آى ٍصاست ٍظبيف صيش سا اًدبم دّذ.
 -1ثشسسي ٍ اظْبس ًظش دس هَسد عشحّبي خبهغ شْشي اص عشيك كويتِّبي فٌي كِ اػضبي آى ثِ اًتخبة
اػضبي شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هإسسبت ريسثظ تؼييي هيشًَذ.
 -2تْيِ هؼيبسّب ٍ ضَاثظ ٍ آيييًبهِّبي شْشسبصي
ً -3ظبست دس تْيِ عشحّبي خبهغ ٍ تفصيلي ٍ خلت ًظش شَساي شْش ٍ شْشداسي هشثَط دس حيي تْيِ
عشحّبي تفصيلي
ً -4ظبست دس اخشاي هشاحل هختلف عشحّبي تفصيلي شْشي
 -5اثالؽ هصَثبت شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى ثِ ٍصاستخبًِّب ٍ سبصهبىّبي هسئَل ٍ اسشبد ٍ
ساٌّوبيي دستگبُّبي هشثَط دس هَسد هسبئل ًبشي اص اخشاي عشحّبي خبهغ شْشي.
 -6ايدبد يك هشكض هغبلؼبتي ٍ تحميمبتي شْشسبصي ٍ هؼوبسي
 -7خوغآٍسي اعالػبت ٍ آهبس التصبدي ٍ اختوبػي ٍ شْشسبصي ٍ هؼوبسي

 -8تشكيل ًوبيشگبُّب اص كبسّبي هختلف هؼوبسي ٍ شْشسبصي ثب ّوكبسي سبصهبىّبي هشثَط ٍ اًدبم
هسبثمبت شْشسبصي ٍ هؼوبسي ٍ تشكيل كٌفشاًسّبي الصم ثِ هٌظَس ًيل ثِ ّذفّبي هزكَس دس ايي لبًَى.
(هبدُ ٍاحذُ -هبدُ  5لبًَى تأسيس شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى هصَة  ٍ 51/12/22تجصشُ
اصالحي آى هصَة  65/9/25ثششح صيش اصالح هي گشدد)
ماده  -5ثشسسي ٍ تصَيت عشحّبي تفصيلي شْشي ٍ تغييشات آىّب دس ّش استبى ثَسيلِ كويسيًَي ثِ
سيبست استبًذاس (ٍ دس غيبة ٍي هؼبٍى ػوشاًي استبًذاسي) ٍ ثب ػضَيت شْشداس ٍ ًوبيٌذگبى ٍصاست هسكي ٍ
شْشسبصيٍ ،صاست خْبد كشبٍسصي ٍ سبصهبى هيشاث فشٌّگي ٍ گشدشگشي ٍ صٌبيغ دستي ٍ ّوچٌيي سئيس
شَساي اسالهي شْش ريشثظ ٍ ًوبيٌذُ سبصهبى ًظبم هٌْذسي استبى (ثب تخصص هؼوبسي يب شْشسبصي) ثذٍى
حك سأي اًدبم هي شَد.
تجصشُ  :1ثشسسي ّبي فٌي ايي كويسيَى ثشػْذُ كبسگشٍُ (كويتِ) فٌي كويسيَى هتشكل اص ًوبيٌذگبى
كويسيَى ٍ هشبٍس عشح تفصيلي شْش هي ثبشذ.
تجصشُ  :2دثيشخبًِ كويسيَى دس سبصهبى هسكي ٍ شْشسبصي استبى هي ثبشذ.
تجصشُ  :3دس هَسد شْش تْشاى هؼبًٍيي ريشثظ ٍصساء هسكي ٍ شْشسبصي ،كشَسً ،يشٍ ،خْبد كشبٍسصي ٍ
هؼبًٍيي سؤسبي سبصهبًْبي حفبظت هحيظ صيست ٍ هيشاث فشٌّگي ،گشدشگشي ٍ صٌبيغ دستي ٍ شْشداس
تْشاى (سئيس كويسيَى) ٍ ّوچٌيي سئيس شَساي اسالهي شْش تْشاى ثذٍى حك سأي ،اػضبء كويسيَى هي
ثبشٌذ.
هحل دثيشخبًِ ايي كويسيَى دس شْشداسي تْشاى خَاّذ ثَد .خلسبت كويسيَى ثب حضَس اكثشيت اػضبء
سسويت يبفتِ ٍ تصويوبت كويسيَى حذالل ثب چْبس سأي هَافك هؼتجش است.
تجصشُ  : 4دس صَست فمذاى شَساي اسالهي شْش دس تْشاىً ،وبيٌذُ ٍصيش كشَس ٍ دس سبيش شْشّب ًوبيٌذُ
هؼشفي شذُ اص سَي استبًذاس ثِ خبي سئيس شَساي اسالهي شْش دس كويسيَى ريشثظ ششكت خَاّذ ًوَد.
(اصالحيِ فَق دس خلسِ ػلٌي  88/1/23هدلس شَساي اسالهي تصَيت ٍ دس تبسيخ  88/2/2ثِ تأييذ شَساي
ًگْجبى سسيذ).
ماده  -6دس شْشّبيي كِ داساي ًمشِ خبهغ شْش هيثبشٌذ ثجت كل هكلف است دس هَسد ّش تفكيك عجك
ًمشِاي كِ شْشداسي ثشاسبس ضَاثظ عشح خبهغ تفصيلي يب ّبدي تأييذ كشدُ ثبشذ ،الذام ثِ تفكيك ًوبيذ ٍ
دس هَسد افشاص دادگبُّب هكلفٌذ عجك ًمشِ تفكيكي شْشداسي الذام ًوبيٌذّ .شگبُ ظشف هذت چْبسهبُ ًمشِ

تفكيكي اص عشف شْشداسي حست هَسد ثِ ثجت يب دادگبُ اسسبل ًشَد ثجت يب دادگبُ ًسجت ثِ تفكيك يب افشاص
سأسبً الذام خَاٌّذ كشد.
ماده  -7شْشداسيّب هكلف ثِ اخشاي هصَثبت شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ايشاى عجك هفبد هبدُ 2
هيثبشٌذ.
تبصره :دس هَاسد اثْبم ٍ اشكبل ٍ اختالف ًظش دس ًحَُ اخشاي عشحّبي خبهغ ٍ تفصيلي شْشي هَضَع هبدُ
 5هشاتت دس شَسايؼبلي شْشسبصي هغشح ٍ ًظش شَسايؼبلي لغؼي ٍ الصماالخشا خَاّذ ثَد.
ماده  -8كليِ سبصهبىّبي دٍلتي ٍ ٍاثستِ ثِ دٍلت هكلفٌذ دس صَست دسخَاست ٍصاست هسكي ٍ شْشسبصي
ّش ًَع اعالع هشثَط ثِ شْشسبصي ٍ هؼوبسي سا دس اختيبس ٍصاست هزكَس ثگزاسًذ.
ماده  -9ػمذ لشاسدادّبي هشثَط ثِ ًمشِّبي خبهغ شْشي ثب هٌْذسيي هشبٍس ٍ ّوچٌيي تْيِ ششح ٍظيفِ
فٌي ثشاي تْيِ عشحّبي هزكَس هَكَل ثِ كست ًظش اص ٍصاست هسكي ٍ شْشسبصي خَاّذ ثَد.
ماده  -11آيييًبهِ اخشايي ايي لبًَى اص عشف ٍصاست هسكي ٍ شْشسبصي ٍ ٍصاست كشَس تْيِ ٍ پس اص تأييذ
شَسايؼبلي شْشسبصي ٍ هؼوبسي ثِ تصَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
ماده  -11هَاد  98 ٍ 97اصالح پبسُاي اص هَاد لبًَى شْشداسي ٍ لَاًيي ٍ همشسات هغبيش ثب هفبد ايي لبًَى
هلغي است.
لبًَى فَق هشتول ثش يبصدُ هبدُ ٍ پٌح تجصشُ پس اص تصَيت هدلس سٌب دس خلسِ سٍص شٌجِ ،1351/12/12
دس خلسِ سٍص سِشٌجِ ثيست ٍ دٍم اسفٌذ هبُ يكْضاس ٍ سيصذ ٍ پٌدبُ ٍ يك شوسي ثِ تصَيت هدلس
شَساي هلي سسيذ.

