برخی اصطالحات مُم شُرداری
مشخصات زمیه ي وًع استفادٌ از آن
هساحت صهیي :هساحت یه لغؼِ صهیي سا هی گَیٌذ (ػوذتاً دس سٌذ یا صَست هجلس تفىیه لیذ شذُ است
یاآى دستِ اص اساضی وِ اتؼاد آى ّا تذٍى اًذاصُ ٍ حذ ٍ حذٍدی تَدُ ٍ هساحت دس سٌذ لیذ ًشذُ  ،هساحت صهیي
اص تشداشت ٍضغ هَجَد هحاسثِ هی گشدد).
هساحت صیشتٌا :هساحت ّش عثمِ اص تٌا سا گَیٌذ.
هساحت ول تٌا :هجوَع سغح عثمات یه ساختواى اػن اص سٍی صهیي یا صیشصهیي.
هتَسظ هساحت صهیيً :سثت هساحت لغؼات تفىیه شذُ تِ تؼذاد آى سا دس یه هحذٍدُ هؼیي .
ضشیة سغح اشغال  :سغح اشغال شذُ دس عثمِ ّوىف یه ساختواى ًسثت تِ ول هساحت صهیي هَسد ًظش
هتَسظ هساحت ول تٌاً :سثت جوغ هساحت پشٍاًِ ّا یا جوغ هساحت پایاى ساختواًْا تِ تؼذاد پشٍاًِ ّا یا
پایاى ساختواى صادسُ .
هتَسظ ضشیة تشاونً :سثت جوغ تشاون استفادُ شذُ دس ّشپشٍاًِ یا تٌا تِ تؼذاد ول پشٍاًِ ّای صادسُ .
هساحت ول عثمات ٍ صیشصهیي :هجوَع هساحت ول عثمات احذاث شذُ تا احتساب هساحت صیشصهیي .
تؼذاد عثمات :عثمات احذاث شذُ اص سٍی شالَدُ تا پشت تام سا شاهل هی گشدد .
هساحت هفیذ :تٌای ایجاد شذُ ٍ لاتل استفادُ تذٍى دس ًظش گشفتي ساّشٍّای استثاعی  ،ساُ پلِ  ،چاّه آساًسَس
 ،شَت صتالِ ًَ،سگیشّا،پاسویٌگ ٍ اًثاسّای هجضا تخصَص دس صیش صهیي ٍتأسیسات ٍ فضاّای هشاػی دیگش.
تشاون:دسصذ تٌایی وِ ًسثت تِ هساحت صهیي دس عثمات لاتل احذاث هی تاشذوِ دس عشح تفصیلی تشای واستشی
ّای هختلف تؼشیف گشدیذُ است(.تِ جضسغَح پاسویٌگ ٍهُشاػات دسّوىف ٍ صیشصهیي ّا ٍ اًثاسی دس صیشصهیي)
ػولىشد تٌا(واستشی عثمات ٍ یا واستشد تٌا) ً :حَُ تْشُ تشداسی اص فضاّای ایجاد شذُ اص یه ساختواى (اًَاع
استفادُ :هسىًَی  ،تجاسی،اداسی ٍ…)
حشین :اساضی وِ تذلیل ًیاصتِ فاصلِ ایوٌی الصم است حفظ گشدد ٍدس آى تٌایی ایجاد ًگشدد ٍ یا همشسات خاصی
سػایت شَد.
اوًاع پرياوٍ
پشٍاًِ ساختواًی :هجَص لاًًَی ای وِ اص عشف شْشداسی تشای ّشگًَِ ساخت ٍ ساص تشای صاحثاى اهالن دس
لغؼات تایش ( صهیي خالی ) صادس هی گشدد .

تخشیة ٍ تاصساصی  :پشٍاًِ ای وِ تا تخشیة تٌای لذیوی ٍ احذاث تٌای جذیذ تشاساس عشح تفصیلی صادس هی
گشدد.
اضافِ اشىَب  :هجَص احذاث عثماتی تشسٍی عثمات هَجَد (تَسؼِ تٌا دس استفاع)
تثذیل  :هجَصی وِ تشای تثذیل یه ٍاحذ هسىًَی تِ دٍ ٍاحذ  ،تثذیل ٍاحذ هسىًَی تِ اداسی ٍ یا تثذیل
لسوتی اص هسىًَی تِ ٍاحذ تجاسی ٍ… صادس هی گشدد.
تغییشات – تؼویشات :پشٍاًِ ای وِ هٌظَس اًجام تؼویشات ٍ تغییشات جضئی ٍ ولی صادس گشدد.
توذیذ پشٍاًِ :دس صَست هٌمضی شذى هْلت پشٍاًِ ٍ یا ػذم ششٍع ػولیات ساختواًی اص عشف هاله  ،اػتثاس
پشٍاًِ توذیذ ٍ تا ّواى هشخصات صادس خَاّذ شذ.
تغییش ًمشِ  :دس صَست تماضای هاله ٍ تِ ششط ػذم ششٍع ػولیات ساختواًی ًسثت تِ تغییشات یا جاتجایی
فضاّا یا تَسؼِ تٌای پشٍاًِ ّای هؼتثش  ،پشٍاًِ تغییش ًمشِ صادس خَاّذ شذ.
اتغال پشٍاًِ  :دس صَست تماضای هاله تا اخز اصل پشٍاًِ صادسُ ٍ اتغال آى ٍ پیَست تِ پشًٍذُ تصَست هىاًیضُ
ًیض پشٍاًِ تاعل ٍ تصَیش تِ هشاجغ ریشتظ اػالم هی گشدد ٍ تاسػایت ضَاتظ ٍ همشسات پشداختی ّای هاله ػَدت
گشدد.
تؼَیض هٌْذس ًاظش یا هجشی :دس صَست دسخَاست هاله ٍ تا سػایت ضَاتظ ٍ همشسات ٍ هَافمت ًاظش ،
هجشی  ،هشاجغ ریصالح  ،هؼشفی ًاظش ٍ هجشی جذیذ  ،هجَص فَق صادس هی گشدد.
اوًاع گًاَی
ػذم خالف :دس صَست ششٍع تِ واس ساختواًی عثك پشٍاًِ صادسُ تشای ّشگًَِ هؼاهلِ ٍ یا اًمضای هْلت پشٍاًِ
(تشای اداهِ ػولیات ساختواًی یا تشٍص خالف  ،پس اص سسیذگی  ،گَاّی جذیذی تِ ًام گَاّی ػذم خالف صادس
هی گشدد.
تالهاًغ ًاحیِ :دس هَاسد تشٍص تخلفات جضئی وِ هٌجش تِ جلَگیشی شَد ،پس اص سفغ خالف یا سسیذگی تِ آى ،
هجَص اداهِ واس اص شْشساصی هٌغمِ تِ ًاحیِ هشتَعِ صادس خَاّذ شذ
تالهاًغ شْشساصی :دسصَست دسخَاست اًَاع پشٍاًِ ٍ وشف خالف دس تٌا ٍ سسیذگی تِ آى تشای سَْلت سًٍذ
اداسی ٍ اداهِ واس  ،تالهاًغ شْشساصی صادس خَاّذ شذ.
پایاى واس :دس صَست پایاى ػولیات ساختواًی ٍ ػذم ٍجَد تخلف ٍ اسائِ گَاّی صحت اجشا اص جاًة هٌْذس
ًاظش ،گَاّی پایاى واس ساختواًی تَسظ شْشداسی صادس هی شَد.

پایاى واس آپاستواًی :صذٍس گَاّی پایاى ساختواى یا ػذم خالف دس هَسد ّشیه اص آپاستواى ّای یه هجتوغ
تششعی وِ دس اختصاصیات ٍ هُشاػات تخلفی حادث ًشذُ تاشذ .
توذیذ پایاى واس :دس صَست اًمضای اػتثاس پایاى واس ٍ ػذم ٍجَد ّشگًَِ خالف یا تغییشات دس تٌا پایاى واس هزوَس
تا ّواى هشخصات هجذداً توذیذ هی گشدد.
اوًاع اراضی
اساضی تسیاس صیادی سا هی تَاى دس ایي تمسین تٌذی ًام تشد اها تٌْا تِ سِ دستِ هْن هی تَاى اشاسُ ًوَد.
صهیي دایش  :تِ اساضی داسای ساختواى ٍ تأسیسات ٍ دیَاسوشی هتٌاسة تا هله ٍ یا اهالوی وِ تاؽ ٍ هشجش ٍ یا
صساػی تاشذ  ،هی گَیٌذ .
صهیي تایش  :تِ اساضی فالذ ساختواى ٍ تأسیسات هی گَیٌذ وِ ساتمِ دایش تَدى سا داشتِ اًذ.
صهیي هَات  :تِ اهالوی وِ فالذ ساختواى ٍ تأسیسات تاشذ ٍ ّشگًَِ ساتمِ ػوشاى ٍ آتادی ٍ یا تاؽ ٍ وشاٍسصی
ًذاشتِ اًذ گَیٌذ ٍ .هتؼلك تِ دٍلت است .
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