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ـ تؼشیف ٔٛصٜ ٔٛسد٘ظش 1

ٞب ثٙذی ٔمیبع ٔٛصٜـ جبیٍبٜ ٔٛصٜ دس عجم1ٝـ1

ؿٟش، سٚػتب، ؿٟشػتبٖ ٚ ) ؿٛد وٝ ٔحتٛای آٖ ٚ اوثش ٔخبعجبٖ آٖ یه ٔحّٝ ای اعالق ٔیٔٛصٜ ٔحّی ثٝ ٔٛصٜ :ٔحّیـ 1ـ1ـ1

اِٚٛیت . ثبؿٙذٔتشٔشثغ ٔی 5000ٞب دس ٔمیبع وٛچه ٚ اوثشاً ثب صیشثٙبی تمشیجی وٕتش اص ایٗ ٔٛصٜ .ٌیشدسا دس ثش ٔی... ( 

. ثٝ ٔٛصٜ اػت... ( ؿٟش، ؿٟشػتبٖ ٚ ) ٞبی ثب اسصؽ ٔحّٝ ٞب تغییش وبسثشی ػبختٕبٖا٘ذاصی ایٗ ٔٛصٜاجشایی دس ایجبد ٚ ساٜ

ثبؿذ ٚ یه ؿٛد وٝ ٔخبعجبٖ ٚ ٔحتٛی آٖ ٔحذٚد ثٝ ٔشصٞبی اػتب٘ی ٔیٞبیی اعالق ٔیثٝ ٔٛصٜ ٔٛصٜ اػتب٘ی :اػتب٘یـ 1ـ1ـ2

 000/12تب  5000ٞب ثب صیشثٙبی تمشیجی ایٗ ٔٛصٜ. ٌیشدسا دس ثش ٔی... ( ؿٙبػی، ٞٙش ٚ ؿٙبػی، ثبػتبٖٔشدْ) اػتبٖ سا ثٝ ِحبػ 

. ثبؿٙذٔتشٔشثغ ٔی

ٜ ٔخبعجبٖ ٚ ٔحتٛای آٖ فشاتش اص ٔشصٞبی اػتب٘ی اػت ٚ یه ؿٛد نای اعالق ٔیای ثٝ ٔٛصٜٔٛصٜ ٔٙغمٝ :ایٔٙغمٝـ 1ـ1ـ3

ٞب دس ٔمیبع ثضسي ٚ صیشثٙبی ثیٗ ایٗ ٔٛصٜ. سا دس ثش داسد... ( ؿٙبػی، ٞٙش ٚ ؿٙبػی، ثبػتبٖثٝ ِحبػ ٔشدْ) ٔٙغمٝ فشٍٞٙی 

. ثبؿٙذٔتشٔشثغ ٔی 000/20تب  000/12

ٞب ٔحذٚدٜ ٚػیؼی اص فشًٞٙ ٚ ایٗ ٔٛصٜ. ثبؿٙذاػی فشاٌیشتش ٔیٞبی ّٔی داسای ٔخبعجبٖ، ٔحتٛا ٚ ٔمیٔٛصٜ :ّٔیـ 1ـ1ـ4

. ٌشد٘ذٌیش٘ذ ٚ ثب صیشثٙبی ثیؾ اص ثیؼت ٞضاس ٔتشٔشثغ احذاث ٔیتٕذٖ ٔشدْ یه وـٛس سا دس ثش ٔی

ٌیش٘ذ وٝ فصَٛ ٔختّف وبٚؿٟبی ٞب سا دس ثش ٔیٞبی ثبػتب٘ی ٚ ػبیتٞب ٔحٛعٝػبیت ٔٛصٜ :ٞبػبیت ٔٛصٜـ 1ـ1ـ 5

. ٌیش٘ذٞبی داخّی ٚ خبسجی لشاس ٔیا٘ذ ٚ ٔٛسد ثبصدیذ وبسؿٙبػبٖ، ٔتخصصبٖ ٚ تٛسیؼتؿٙبػی سا عی وشدٜاٖثبػت

ؿٛد وٝ عی آٖ ٔبٞیت ٚ ٞٛیت ثبسص ٚ اسص٘ذٜ ای عجیؼی ص٘ذٜ اعالق ٔیٞب ٚ ٔحٛعٝٞب ثٝ ػبیتاوٛ ٔٛصٜ :ٞباوٛ ٔٛصٜـ 1ـ1ـ 6

دػتیبثی ثٝ تٛػؼٝ اص عشیك آٖ، ٔیشاث فشٍٞٙی یب عجیؼی خٛد سا ثٝ ٔٙظٛس  ٌزاسد ٚ جٛأغ ٔحّییه ٔٙغمٝ سا ثٝ ٕ٘بیؾ ٔی

. وٙٙذپبیذاس، ٔؼشفی، تفؼیش، ٔذیشیت ٚ حفبظت ٔی

 

( ػّْٛ عجیؼی ـ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ) تبسیخی ـ ٞٙشی ـ ػّْٛ  :ثٙذی ٔٛضٛػیجبیٍبٜ ٔٛصٜ اص ِحبػ دػتٝـ 1ـ2

 

ـ ِضْٚ تأػیغ ٔٛصٜ ٚ اٞذاف ٔٛسد٘ظش 2

فشٍٞٙی، آٔٛصؿی، اجتٕبػی، حفبظتی، التصبدی ٚ ػیبػی ـ اص دیذٌبٜ 

ـ اٞذاف ثّٙذ ٔذت ٚ وٛتبٜ ٔذت ٔٛصٜ 

:                                                                              نام استان

: نام شهرستان

: نام مىزه پیشنهادی

                            تغییر کاربری در بنای تاریخی:              مکان مىردنظر

 ساختمان جذیذاالحذاث

: درش کاملآ

 :شماره تماش
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ـ ٔٛلؼیت جغشافیبیی ٔىبٖ ٔٛسد ٘ظش ثٝ ٕٞشاٜ ٘مـٝ 3

ٞبی ـ دالیُ تٛجیٟی دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔىبٖ ٔٛسد٘ظش ثٝ ِحبػ ٔٛلؼیت ؿٟشی ٚ دػتشػی ٔخبعجبٖ ٚ ٚیظٌی3ـ1

. ؿٙبػیجٕؼیت

: ٞبی ثٙب ؿبُٔ ٔٛاسد ریُوبسثشی ثٙبی تبسیخی ثٝ ٔٛصٜ ؿشح وبّٔی اص ٚیظٌی ـ دس صٛست تغییش3ـ2

. لذٔت ثٙب، ٔتشاط، ٔحٛعٝ پیشأٖٛ، ٘یبصػٙجی جٟت ٔشٔت ثٙب، أىب٘بت جب٘جی احتٕبِی

ٞب، ػبیتٟبی ثبػتب٘ی ٚ ٔـخصبت آثبس وـف ؿٙبػی پیـیٙٝ تبسیخی ثٝ ٕٞشاٜ روش تپٝـ دس صٛست تأػیغ ٔٛصٜ ثبػتب3ٖـ3

. ٞبی تبسیخی ٔٛجٛد دس ٔٙغمٝدٜ ؿبخص ٚ ػبیش جبرثٝؽ

 

( ٞبی ٞٛایی لذیٓ ٞب ٚ ٘مـٝثٝ ٕٞشاٜ ػىغ)  ـ جغشافیبی تبسیخی ٔٙغم4ٝ

 

: ٞبی ریُـ ثشسػی، ٔغبِؼٝ پیـیٙٝ ٚ ػٛاثك ٔٛضٛع ٔٛسد٘ظش دس تأػیغ ٔٛصٜ ؿبُٔ ٚیظٌی 5

ٞبی تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ٔٙغمٝ ـ پتب٘ؼیُ 5ـ 1

ؿٙبػی ٚ ثْٛـ ٘ٛع الّیٓ  5ـ 2

ـ ٚضؼیت ٔٙغمٝ ثٝ ِحبػ حفبظت  5ـ 3

: ؿٙبػی ؿبُٔٞبی لٛٔی ٚ ٔشدْـ ٚیظٌی 5ـ  4

ٞب ٚ ٔشاػٓ ـ آداة ٚ ػٙٗ ٚ اػتمبدات ـ پٛؿبن ـ عت ػٙتی ـ ٔؼىٗ ٚ ٔؼٕبسی ـ وـبٚسصی ٚ ـ الٛاْ ٚ عٛایف ـ آئیٗ

... ٞبی ػبٔیب٘ٝ ٚ ٌیشی ـ ٞٙشٞبی ثٛٔی ـ ادثیبت ـ حىبیبت ٚ داػتبٖدػتی ـ ٚاحذٞبی ا٘ذاصٜدأذاسی ـ فٖٙٛ ٚ صٙبیغ

 

ـ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ اؿیبء  6

ٚ ِیؼتی اص وّیٝ اؿیبء ٔٛجٛد  CDـ تؼذاد ـ ا٘ٛاع ـ اثؼبد ٚ ٔـخصبت ثٝ ٕٞشاٜ ػىغ، اػالیذ یب 

 

ؿٙبػی ٔٛصٜ ـ ٔخبعت 7

... تی، ػغح آٔٛصؽ ٚ ـ ثشسػی الـبس ٔختّف ثبصدیذوٙٙذٌبٖ اص ٔٛصٜ ثٝ ِحبػ جٕؼی

 

ـ ا٘تخبة ٔٛضٛػبت ٕ٘بیـی ؿبخص ثشاػبع ٔغبِؼبت ثٙذٞبی لجّی ـ ػٙبسیٛ یب سٚ٘ذ ٕ٘بیـی آثبس دس ٔٛصٜ  8

ثیٙی ٔؼیش حشوتی ٔٙبػت ٚ ٔحُ لشاسٌیشی آٟ٘ب دس ٔٛصٜ ٚ پیؾٞب ـ ا٘ٛاع ٚیتشیٗ 8ـ 1

ا لبثّیت تغییش فضبػبصی ثیٙی تجٟیضات ٕ٘بیـٍبٞی ةـ ٘حٜٛ ٕ٘بیؾ آثبس دس ٔٛصٜ ـ پیؾ 8ـ 2

سػب٘ی ثٝ ٔخبعجبٖ ـ ٘حٜٛ اعالع 8ـ 3

سػب٘ی ـ اص عشیك صیش٘ٛیغ ـ تٛضیحبت ؿٙیذاسی فیضیىی یب اِىتشٚ٘یىی ـ اػتفبدٜ اص ػبیش اثضاس اعالع

ٞبی ٕ٘بیؾ آثبس ٞب ٚ ٚیتشیٗـ ٘حٜٛ ٘ٛسپشداصی دس ٔحٛعٝ ٔٛصٜ دس ػبِٗ 8ـ 4

ٞبی ٔختّف اػٓ اص وف، ػمف، دیٛاسٞب، ثٙذی ٔٙبػت دس ثخؾٞب، ٘ٛسپشداصی ٚ تشویتثیٙی ٔٛاد ٚ ٔصبِح، سً٘ـ پیؾ 8ـ  5

ؿٛد وٝ ثٝ ِحبػ دیذاسی، ؿٙیذاسی ٚ سٚا٘ـٙبػی ػجت ایجبد تأثیشی ٔغّٛة ثش ٔخغبثبٖ ٔی... ٘ٛس ٚ 

ثیٙی فضبٞبی ٔٙبػت جٟت اػتفبدٜ ٔؼِّٛیٗ ـ پیؾ 8ـ  6
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: ـ تٟیٝ ثش٘بٔٝ فیضیىی پشٚطٜ وٝ ؿبُٔ 9

ـ فضبٞبی ٕ٘بیـٍبٞی ـ ٕ٘بیـٍبٜ دائٓ ٚ ٕ٘بیـٍبٜ ٔٛلت 9ـ1

ـ فضبٞبی اداسی 9ـ2

داسی ـ ا٘فٛسٔبتیه ـ ٚسٚدیٝ ٔٛصٜ ـ ٔذیشیت ـ سٚاثظ ػٕٛٔی ـ ٔٛصٜ

ـ فضبٞبی تخصصی، پظٚٞـی ٚ آٔٛصؿی 9ـ3

الثشاتٛاس ػىبػی ـ وتبثخب٘ٝ ٞبی ٔشٔت ـ آصٔبیـٍبٜ ٔشٔت ـ ـ وبسٌبٜ( پیشأٖٛ اؿیبء ٚ ٔؼتٙذػبصی آثبس ) ـ فضبٞبی پظٚٞـی 

ثیٙی فضبٞبی آٔٛصؿی ٚ ٔشتجظ ثب ٘ٛع، ٔحیظ ٚ ٔٛضٛع ٔٛصٜ ثشای ٌشٟٚٞبی ػٙی ٔختّف ـ پیؾ

ـ فضبٞبی خذٔبتی 9ـ4

ٞب ـ پبوؼبصی ـ فشٚؽ وتبة ٚ ٘ـشیبت ـ سػتٛساٖ یب چبپخب٘ٝ ـ آٔفی تئبتش یب ػبِٗ وٙفشا٘غ ـ ٚػبیُ استجبط جٕؼی ـ ػشٚیغ

ٚ ثٟذاؿت 

ضبٞبی ٔشتجظ ثٝ ٔخبصٖ أٗ ـ ف9ـ 5

ثیٙی ٔخبص٘ی ثب فضب ٚ أىب٘بت ٔٙبػت ٘ؼجت ثٝ وٕیت ٚ ویفیت اؿیبء ٔٛجٛد ـ دس ٘ظش ٌشفتٗ فضبی پـتیجب٘ی دس ـ پیؾ

ٔخبصٖ 

ثیٙی فضبی ٔشثٛط ثٝ ػیؼتٓ حفبظت اِىتشٚ٘یه ـ پیؾ9ـ 6

ٞبی ٔذاس ثؼتٝ ـ اعفبء حشیك ـ دٚسثیٗ

ػتٓ حفبظت فیضیىی ثیٙی فضبٞبی ٔشتجظ ثٝ ػیـ پیؾ9ـ7

( جٟت حفبظت ٚ أٙیت ٔٛصٜ ) ـ اتبق وٙتشَ ٚ حشاػت 

ثیٙی فضبٞبی ٔشثٛط ثٝ تأػیؼبت ـ پیؾ9ـ 8

ٞبی تٙظیٓ ؿشایظ ٔحیغی ـ وٙتشَ سعٛثت ـ وٙتشَ حشاست ـ تٟٛیٝ ٔغجٛع ـ ػیؼتٓ

ثیٙی ؿذٜ جٟت حُٕ ٚ ٘مُ اؿیبء ثٝ ٔخضٖ ٚ ٕ٘بیـٍبٜ ٚ خشٚج آٟ٘ب ـ فضبٞبی پیؾ9ـ9

ثیٙی فضبٞبی پیشأٛ٘ی ٔٛصٜ ـ فضبی ػجض ـ پبسویًٙ ـ پیؾ9ـ10

ـ ثشسػی ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ ٘یبصٔٙذیٟبی وٙٛ٘ی ٚ آیٙذٜ پشٚطٜ یب ٔٛصٜ ٔٛسد٘ظش 9ـ11

 

ـ پالٖ عجمبت ٔٛصٜ 10

 

... ( ثشای ٘ـبٖ دادٖ ٘حٜٛ استجبط فضبٞبی ٕ٘بیـی، خذٔبتی، اداسی ٚ )  ـ دیبٌشاْ عجمبت ٔٛصٜ 11

  

 


