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  ): پاركينگ١٢(

هـاي   طبق جداول شـماره  هاي پهنهها و در همهمورد نياز براي تمامي ساختمان و احداث پارکينگقطعي : تأمين ١٢-١

پايـان  گواهي عدم خالف يا گواهي هرگونه و  ديجد يليبراساس طرح تفصپروانه صدور  .الزامي است) ١٠) تا (٦(

در صـورت   و يــا   هاي مورد نياز مذکور در همان ساختمان منوط به تأمين پارکينگ ها،مربوط به آن ساختمان

داراي اسناد حقـوقي،   يهايدر پارکينگ احراز و تأييد عدم امكان تأمين پاركينگ در ساختمان (قطعه) مربوطه،

  .است بالمانع، از ساختمان، متر ٢٥٠در شعاع حداکثر 

هاي مكـانيزه و   هاي تفكيكي، براي پاركينگ مجلس نامه اجرايي و نحوه تنظيم اسناد مربوطه و چگونگي صورت ): آئين١تبصره (

غير مكانيزه، توسط شهرداري تهران و با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پـس  

 شود.  ان، به واحدهاي مربوطه، ابالغ مياز ابالغ طرح تفصيلي، تهيه و توسط شهرداري تهر

هـاي   ): در كليه مواردي كه پاركينگ هر واحد ساختمان (مسـكوني و يـا غيرمسـكوني)، خـارج از آن و در پاركينـگ     ٢تبصره (

شــود، ذكــر شــماره و نــام پاركينــگ و حــدود اربعــه آن در   اختصاصــي و يــا عمــومي داراي اســناد رســمي، تــأمين مــي 

  اسناد ثبتي واحد مذكور، الزامي است.  مجلس تفكيكي و صورت

هـاي متنـوعي    هـا و فعاليـت   کـاربري  از عملكردهـا،  کـه  هـايي مجتمـع  و هـا سـاختمان  نيـاز  مـورد  هايپارکينگ تعداد): ٣( تبصره

 براسـاس ضـوابط   ها، کاربري و فعاليت از يک هر براي الزم هايپارکينگ حداقل تعداد مجموع معادل برخوردار است،

  .است اراضي، از استفاده هاي پهنه در پاركينگ تأمين

هـاي مشـابه کـه نيازمنـد     هـاي اتومبيـل و فعاليـت   نمايشگاه ،مسافربري و تاكسي هاي آژانس موردنياز پاركينگ تأمين): ٤( تبصره

  .است الزاميمذکور، خارج از ملک  و يا ، درخود ملكپارکينگ است

 کـه  ،هـا بيمارسـتان و  عمومي و خصوصـي  دولتي، هايشرکت و مؤسسات نهادها، ها،سازمان ها،ارگان ادارات، کليه): ٥( تبصره

 نيـاز  مـورد  پارکينگ بر مازاد پارکينگ درصد ٣٠ تأمين به ملزم بنا، تجديد يا و احداث زمان در دارند، زيادي مراجعين

   .باشندمي متر ٢٥٠ شعاع تا اطراف عمومي هايپارکينگ در يا و ساختمان همان در مربوطه، ضوابط طبق مراجعين براي

اي، (بـه جـز هتـل، هتـل      اي و فرامنطقـه  اي، منطقـه  بـا مقيـاس عملكـرد ناحيـه     هاي بـزرگ ،  و مجموعه هاي فروشگاه): ٦( تبصره

تـأمين   بـه  ملـزم  مفيـد،  زيربناي مربع متر ١٠٠ هر ازاي همين بند ذكر گرديد) به ٥آپارتمان و ساير مواردي كه در تبصره 

  . باشند مي نياز مورد پارکينگ بر عالوه پارکينگ، واحد ٢ حداقل

 ٨٠اشـغال   سـطح  ، با رعايت)منفي( زيرهمکف طبقات در شهر، هايپهنه کليه در ضوابط، بر مازاد پارکينگ احداث): ٧( تبصره

حفـظ و   رعايـت قـانون  با در صورت  اخذ مجوز از مراجع قانوني مربوطه، و و ساير ضوابط قانوني درصد در منفي يك 

  .است گسترش فضاي سبز، بالمانع
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ذير نيسـت، بـه ويـژه در    پـ هايي از شهر که تامين پارکينگ امکانهاي اختصاصي محلي در محدوده): احداث پارکينگ٨تبصره(

  ) کميسيون ماده پنج، مجاز است.٥٠٢هاي فرسوده، طبق شرايط مصوبه (شماره بافت

از بنـد   ٧هاي الزامي ساختمان طبق تبصـره   ختمان، در صورت تامين قطعي پاركينگ): تامين پاركينگ اضافي در هر سا٩تبصره (

  ، مجاز است.١٢- ١

صـرفاً   ،نـگ مـزاحم  يپارکبا به استثناي واحدهاي مسکوني(ها ): ايجاد پارکينگ مازاد، به صورت مزاحم در کليه پهنه١٠تبصره (

  است. مجاز، ک واحد)يمتعلق به 

 ي سكونتدر پهنه: ضوابط تأمين پارکينگ ١٢-٢

براي كليه واحدهاي مسكوني، در پهنه سكونت، متناسب با اندازه واحد مسكوني (سطح خالص  تامين پاركينگ

) الزامي است. همچنين تعداد پاركينگ مورد نياز براي خدمات پشـتيبان  ٦واحد مسكوني) طبق جدول شماره (

  ) است.٧ره (سكونت، در واحدهاي انتفاعي محالت مسكوني، طبق جدول شما

  واحدهاي مسكوني در زيرپهنه سكونت): پارکينگ هاي مورد نياز ٦جدول شماره (

ي مسکوني و هاسطح خالص آپارتمان
  مسکوني هايسطح ناخالص ساختمان

  تعداد واحد پارکينگ مورد نياز

  ١  مترمربع ١٥٠تا 
  ٢  مترمربع ٢٥٠تا متر مربع  ١٥٠بيش از 

  ٣  مترمربع ٢٥٠بيش از  

  (به ازاء هر واحد)محالت  مراكزهاي مورد نياز  ): پارکينگ٧شماره ( جدول

  عملکرد
زيربناي مفيد 

  (مترمربع)
  تعداد واحد پارکينگ مورد نياز

  ١  ٢٥تا   تجاري
  ١  ٥٠تا   اداري
  ١  ١٠٠تا   خدماتي

  ١  ٢٠٠تا   يورزش

  است. به صورت يک به يک، بالمانعنگ مزاحم يک واحد پارکيصرفاً احداث )، R( يمسکون يها): در پهنه١تبصره (

  باشد و مزاحمتي براي سايرين ايجاد نکند، بالمانع است.وط به اينکه متعلق به يک واحد ): ايجاد پارکينگ مزاحم من٢تبصره (

هـا) بعـد از رعايـت برهـاي اصـالحي و در فضـاي       ): توسعه رامپ دسترسي پارکينگ به خارج از مرز قطعـات (پـالک  ٣تبصره (

  رو)، مطلقاً ممنوع است.همجوار (فضاي پيادهعمومي 
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و  يدر اراضـ  ساختمان، به پياده ورودي و )رامپ( پارکينگ فضاي به دسترسي براي  مجزا ورودي هايراه بيني): پيش٤تبصره (

  .است الزاميشتر، يمتر و ب ٦امالک با بر 

که امکـان تـردد و اسـتفاده از آسانسـور توسـط ناتوانـان        اي باشد بايد به گونه ،):چيدمان پارکينگ در فضاهاي مربوطه٥تبصره (

بـه سـهولت   و رعايت مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، مطابق مقررات ملي ساختمان،  ،جسمي و حرکتي

  انجام پذيرد.

 هاي فعاليت و مختلط : ضوابط پارکينگ در پهنه١٢-٣

هاي فعاليت و مختلط بر اساس نوع و مقياس فعاليـت  پهنهدر  مراجعان و کارکنان براي پارکينگ احداث ضوابط

  . است) ٩( و) ٨( شماره طبق جداول )شهري و ايفرامنطقه و اي،اي، منطقه (محلي و ناحيه

هاي متفاوت برخوردارنـد،  هايي که از کاربريها و مجتمعمورد نياز ساختمان هايدر زيرپهنه مختلط تعداد پارکينگ): ١تبصره (

  هاست.هاي الزم براي هر يک از انواع کاربريمجموع تعداد حداقل پارکينگمعادل 

هاي غيرمسکوني ): ايجاد پارکينگ مزاحم يک به يک، در صورتي که مزاحمتي براي سايرين ايجاد نکند، در کاربري٢تبصره (

  هاي فعاليت و مختلط، بالمانع است.پهنه
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  هاي حفاظت پهنه: ضوابط پارکينگ در ١٢-٤

طبق جـدول شـماره    ،ها شامل انواع پارک)، G1هاي فضاهاي سبز عمومي ( ضوابط احداث پاركينگ در زيرپهنه

ضروري بوده و  ،)G3( هاي حفاظتزيرپهنههاي مجاز به استقرار در  كاربرينياز  تأمين پارکينگ مورد) است. ١٠(

  ركينگ براي مراجعان و كاركنان الزامي است.به ازاي هر صد مترمربع زيربناي مفيد، تامين دو پا

  ): ضوابط پارکينگ درفضاهاي سبز عمومي  و پارک ها  با مقياس عملکردي متفاوت در پهنه حفاظت١٠جدول شماره (

 رديف
سطح عملکرد فضاي 
 سبز عمومي (پارک)

حداکثر 
  اندازه قطعه

حداكثر سطح اشغال مساحت 
پارك براي پاركينگ و خدمات 

  مورد نياز
  حداقل پاركينگ مورد نياز

 - %١٠  يک هکتار  پارک محله اي  ١

 %٥/٧  پنج هکتار  پارک منطقه اي  ٢
متر مربع يك  ٥٠٠هر 

 پاركينگ

 %٥  ده هکتار  پارک شهري  ٣
متر مربع يك  ٣٥٠هر 

 پاركينگ

 %٥/٢  پنجاه هکتار  پارک فراشهري  ٤
متر مربع يك  ٢٥٠هر 

 پاركينگ

مجـاز   پـارک،  مساحت% ٣٠ ها، براي احداث پارکينگ در حداکثر زيرسطحي پارك فضاهاي از استفاده صورت ): در١تبصره (

  يابد. اختصاص سبز فضاي پارك، به همكف سطح كه است، مشروط به اين

هـاي جديـد بـوده و در     ): شهرداري تهران مكلـف بـه احـداث پاركينـگ (بـا مشـاركت بخـش خصوصـي) در پـارك         ٢تبصره (

صورت جلب مشاركت بخش خصوصي، با حفظ مالكيت عمومي، و استفاده انحصـاري بـراي   هاي كنوني نيز در  پارك

  بايد نسبت به احداث پاركينگ مكانيزه اقدام نمايد. پاركينگ، مي

، در كليـه  هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکـي از فضـاهاي خـدمات عمـومي     پارکينگن يبه منظور تام: ١٢-٥

، احـداث  )هـاي داراي رأي بـاغ   و كليه قطعات و پـالك  R24و  Gبه استثناي پهنه هاي استفاده از اراضي ( پهنه

 منطقـه ) با تاييـد شـهرداري   تيطبق سند مالکمتر مربع ( ١٠٠٠پاركينگ عمومي در قطعات با حداقل مساحت 

و  هاي کارهاي شهري، مراکز و گسترهدر کنار رينگمذکور هاي  محل احداث پارکينگمجاز است. اولويت براي 

احداث پارکينگبراي شهرداري تهران موظف است   است.اي)  اي و فرامنطقه فعاليت (خصوصاً در مقياس منطقه

(به ويژه بنـد   ) شهر تهران،٥با مشارکت بخش خصوصي و طبق ضوابط مصوب کميسيون ماده ( مورد نظر،هاي 

ملک يا آزادسازي عرصه اين فضاها و اقدامات الزم را به عمل آورد. نحوه ت اي برنامهطي  )٤٣٦يك صورتجلسه 

ها در اجراي اين بند، طبق ضوابط و مقررات حاکم بـر فضـاهاي خـدمات    گونه کاربري يا مشارکت با مالکين اين

  .استعمومي 
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  كميسيون ماده پنج است. ٤٣٦هاي عمومي، طبق بند يك صورتجلسه  : ساير ضوابط و جزئيات پاركينگ )١( تبصره

مترمربـع (براسـاس    ٣٠٠، يبـه صـورت رمپـ    يامحلـه  يطبقـات  يهـا نـگ ياحـداث پارک  يسـاحت ملـک بـرا   ): حداقل م٢تبصره (

  مترمربع است. ٥٠اي، هاي مکانيزه محلهو براي پارکينگ ون ماده پنج شهر تهران)يسيکم ٥٠٢صورتجلسه شماره 

بـرداري   ها) كه امكان احداث و يا بهره ها و تقاطع ها، ميدان ها، بزرگراه راه هايي (پياده در كليه محورها و محدوده: ١٢-٦

از پاركينگ در واحدهاي ساختماني مربوطه فراهم نباشد، شهرداري تهران موظف است متناسب بـا شـرايط و   

ي بخش خصوصي، ضـمن بسترسـازي الزمـه    گذار رعايت حقوق مكتسبه و صرفه و صالح شهرداري، با سرمايه

  اقدام نمايد.  ١٢-١براي تامين قطعي پاركينگ مورد نياز، براساس مفاد بند 

اي تـدوين و پـس از    ها و تمـايزات منطقـه   با توجه به ويژگيو مسيرهاي دوچرخه، ها  راه پيادهاي  منطقهضوابط و مقررات  :تبصره 

  .االجرا خواهد بود توسط شهرداري الزم ،تهرانكميسيون ماده پنج شهر تاييد و تصويب 

به منظـور اسـتفاده معلـولين،    کل ظرفيت پارکينگ از درصد  ٥ ، تامينهاي استفاده از اراضي : در کليه زير پهنه١٢-٧

، مـورخ  »ضوابط و مقـررات شهرسـازي و معمـاري بـراي عبـور و مـرور معلـولين       «ضمن رعايت مفاد مصوبه 

  الزامي است.  رسازي و معماري ايران،شورايعالي شه ٠٨/٠٣/١٣٦٨

اي و شهري،  اي، منطقه محله و يا مکانيزه يرمپطبقاتي هاي  : شهرداري تهران موظف است براي توسعه پاركينگ١٢-٨

اي و نظام بانكي  با اولويت جذب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و اعمال تسهيالت تشويقي، از منابع بودجه

بـرداري و   هاي كميسيون ماده پنج و ساير موارد، نسبت به توسعه، احداث و بهره مصوبهو تسهيالت شهرسازي، 

  اي و شهري، براي واگذاري به شهروندان اقدام نمايد. اي، منطقه هاي محله صدور اسناد تفكيكي پاركينگ

 : ابعاد پاركينگ١٢-٩

براي يك واحـد  د واحد و به ترتيب ، متناسب با تعدامسقف و غير مسقف هايپارکينگ براي خالص فضاي حداقل

 پاركينـگ،  . عرض مفيد راه عبـوري استمتر  ٥/٦*  ٥متر و براي سه واحد  ٥/٤*  ٥متر، براي دو واحد  ٥/٢*  ٥

  شود.متر به عرض مفيد افزوده مي ٢ مازاد بر سه واحد به ازاء هر واحد خودرو يو برامتر  ٣حداقل نيز 

 ٣و به ازاء هر واحد پارکينگ اضافه شـده معلـول،    متر ٥/٣ معلوالن، حداقل پاركينگ براي الزم مفيد عرض ): حداقل١تبصره (

  .هاي عمومي، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است و براي پاركينگمتر 

 پاركينگ : ارتفاع١٢-١٠

 ،زيـرزمين  عدم احداث  متر است. در صورت ٦٠/٢پاركينگ براي حداكثر ارتفاع تمام شده پيلوت، به شرط استفاده 

 بالمانع است. ،سانتيمتر ٦٠تا از گذر، سطح فونداسيون تر بودن  پايينمتر، بشرط  ٦٠/٢ارتفاع تمام شده تا 

 مربـع  متـر  ١٠٠٠ از بـيش  ها آن پاركينگ مساحت است، و يا پاركينگ واحد ٢٥ از داراي بيش كه هايي مجتمع براي): ١( تبصره

 . است مجاز متر، ٣ تا همکف و ها زيرزمين در پاركينگ ارتفاع حداکثر است،



 

 

 

نماينده سازمان ميراث فرهنگي، 

 صنايع دستي و گردشگري

 

نماينده سازمان 

 محيط زيستحفاظت 

 

نماينده وزارت  نماينده وزارت نيرو

 جهاد کشاورزي

 

نماينده وزارت 
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نماينده وزارت راه 

 و شهرسازي

رئيس شوراي 

  اسالمي شهر تهران

 شهردار تهران

 

، متناسب بـا نـوع   استمقررات ملي ساختمان  ١٥تأمين پارکينگ در مواردي که منطبق بر مبحث براي : ارتفاع پيلوت )٢( تبصره

  .شود ميتعيين  ،و بر اساس ضابطه مربوطه ،پارکينگ مکانيکي مورد تقاضا

 پاركينگ : شيب و شعاع گردش١٢-١١

  .است بالمانع مقررات ساير و زيرزمين نورگيري ضوابط رعايت با پاركينگ، رامپ جهت معكوس، و مثبت شيب اجراي

  درصد است.  ١٢ حداكثر عمومي پاركينگ براي ودرصد  ١٥خصوصي  براي پاركينگ دسترسي رامپ شيب ): حداكثر١تبصره (

 از(شـعاع   متـر، بـراي خودروهـاي سـواري اسـت      ٥/٦ حـداقل ، يعموم يهانگير از پارکيبه غ رامپ، گردش ): شعاع٢تبصره (

  ).قوسي رمپ آكس

 پاركينگ : راه ورودي و رامپ١٢-١٢

(صرفاً در  ،باشد و بيشترمتر  ٢٠ملک  بر در صورتي كه است.مجاز  ،هر خيابان ازپاركينگ براي يك راه ورودي 

از با اولويت به تامين پاركينگ ملك، استفاده  متر) ١٤هاي عمومي و موارد تجميع قطعات با حداقل بر  پاركينگ

 بالمـانع  سـاختماني  آزاد فضاي قسمت از پاركينگ رامپ. راه ورودي مجاز استپاركينگ براي دو درب ورودي 

 کليـه  نيز، درپاركينگ در فضاي باز ساختمان  رامپ .نيستجزء فضاي پاركينگ ساختمان  ،و راه ورودي بوده،

  .شود نميحسوب جزء زيربنا م قطعه، جهات

 تـأمين ، استواحد پاركينگ  ٢٥بيش از داراي يا وسعت دارد متر مربع  ١٠٠٠سطح پاركينگ بيش از ): در قطعاتي كه ١تبصره (

با رعايت  ، ،متر ٥متر و يا يك رامپ به عرض مفيد حداقل  ٥/٣به عرض مفيد حداقل  ،دو رامپ ورودي و خروجي

  الزامي است.، مقررات ملي ساختمانبراساس  ،نامه مربوطه ضوابط آئين

(در  متـر،  ١٠ عـرض قطعـه   حـداقل  بـا  جنـوبي  امالک حياط در رامپ احداث پارکينگ، تأمين زمينه ايجاد منظور ): به٢تبصره (

  . است بالمانعرمپ)  يمحل اجرا

بـه وسـيله پلـه از    سـاختمان،  دسترسـي مسـتقيم بـه طبقـات و فضـاهاي مشـاعي       برخورداري از خروجـي اضـطراري و    ):٣تبصره (

 زيرزمين (پاركينگ) الزامي است.

 داراي ملـک  کـه  صـورتي  دسترسي مستقيم پاركينگ از طريق پله به طبقات و فضاهاي مشـاعي، الزامـي اسـت و  در   : )٤تبصره (

  .است نيز الزامي آسانسور، و پله طريق از پارکينگ توامان به دسترسي باشد، آسانسور
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