
   1 

 آئين نامه پيش آمدگي هاي ساختماني درگذرها
 (3131مصوب )

 
پيش آمدگي از امتدادي که براي ساختمان ها معين شده حساب خواهدد شدد    -3ماده 

 .ولو اينکه بناها در اين امتداد قرار نگرفته باشد
 .پيش آمدگي نبايد از ابعادي که در اين آئين نامه ذکر مي شود تجاوز نمايد -2ماده 
هر پيش آمدگي از تاريخ الزم االجرا شدن اين آيين نامه به بعد بايد با رعايت  -1ماده 

مقررات آن به عمل آيد و درصورت تجاوز از حددود معينده عد وه بدر جردوگيري و      
 .تخريب آن موجب تعقيب و مجازات متخرف خواهد بود

جدود بدوده و   پيش آمدگي هايي که قبل از الزم االجرا شدن اين آيين نامه مو -4ماده 
منطبق با مقررات آن نمي باشد در صورتي که ارکان آنها احتياج به تعمير يدا تيييدر   
بيابد ديگر ابقاي آنها به حالت سابق جايز نبوده و بايد با رعايت مقررات ايدن آيدين   

 .نامه تعمير يا تييير داده شود
در عرض گذر آويختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهي به درخت و يا  -5ماده 

 .و همچنين آويختن آنها به ديوار ممنوع است
کارگذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع بازشددن از سدطن نمدا     -6ماده 

 .تجاوز   مي نمايد ممنوع است
نصب لوله بخاري به ديوار خارجي که مشرف به گذر است و يدا خدروج آن از    -7ماده 

 .ديوار ممنوع است
ش آب ناودان و امثال آن به سطن پياده رو ممنوع بوده و انتهاي اين قبيل ريز -1ماده 

 4مجاري بايد طوري باشد که آب آنها از زير سطن پياده رو عبور نمايد مفداد مداده   
شامل اين مورد نخواهد بود و اين گونه مجاري تدا مددت يدا مداه از تداريخ الزم      

 . دلول اين ماده گردداالجراشدن اين     آيين نامه بايد منطبق با م
نصب کفش پاک کن جرو درب خانه ها و ميازه ها و غيدره درگدذرها و پيداده     -9ماده 

نصب تيرهاي ترگراف و ترفدن بدا تيصديل    . روها و نصب تير و ستون ممنوع است 
 .اجازه قبري از شهرداري صورت مي گيرد

است مگر وقتي که دراثر نصب پره که از امتداد ابنيه جروتر قرار گيرد ممنوع  -31ماده 
 .تييير تراز خيابان احداث آن ضروري گرديده و ازطرف شهرداري کتباً موافقت شود
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 :حداکثر پيش آمدگي ها فقط تاميزان معين در صورت زير مجاز است  -33ماده 
 

تااا ترتعااا   تعريف شماره
ساااااااه 
مترتزسطح 

 پياده رو

تز سه متر و 
يک سانتي 
متر به باال تز 
 وسطح پياده ر

  پنج سانتيمتر با سنگ و هزاره  1
سددتون گددرد و يددا زاويدده دار در   2

 گذرها کمتر از ده متر عرض
 از ده متر به باال 

 
 ده سانتيمتر

 پانزده سانتيمتر 

 
 پانزده سانتيمتر
 بيست سانتيمتر

آبروي طبقات بر حسدب عدرض    3
 گذر

 گذر به عرض شش متر
 گذر به عرض ده متر

 گذر به عرض بيست متر
 گذر به عرض سي متر

 
 --
 --
 --
 --

 
 يا دهم عرض گذر
 يا دهم عرض گذر
يددا بيسددتم عددرض 

 گذر
يا سدي ام عدرض   

 گذر
 ايوان باز و بسته بر حسب عرض 4

 گذر به عرض شش متر
 گذر به عرض ده متر

 گذر به عرض بيست متر
 گذر به عرض سي متر

 --
 --
 --
 --
 --

 
 --

يددا هشددتم عددرض 
 گذر

 يا دهم عرض گذر
ا پانزدهم عدرض  ي

 گذر
 ده سانتيمتر--  پيش آمدگي ابزار ايوان يا آبرو 5
جدداي بسدداا ميددازه هددا کدده از   6

 پاسنگ نبايد پايين تر واقع شوند 
 

 پانزده سانتيمتر
 

 ده سانتيمتر
سرلوحه ميازه و آگهي و غيره بدا   7

 متعرقات آن 
 چهل سانتيمتر پانزده سانتيمتر

 شصت سانتيمتر--  آبروي جرو ميازه و دکاکين 8
درب تاشدني ميازه ها موقع بداز   9

 بودن آنها 
 پانزده سانتيمتر پانزده سانتيمتر

 4و  3نظير حاالت --  سايبان و باران گير 11
عرض پرده آفتاب گير دو متدر و   11

سددانتيمتر از سددطن پيدداده رو  25
بايد اق ً يا متر از عرض پيداده  
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 .رو کمتر باشد
اده يا الوان با چراغ آگهي هاي س 12

 الکتريا
 يا متر چهل سانتيمتر

 پانزده سانتيمتر پانزده سانتيمتر لوله ناودان 13
 سي و پنج سانتيمتر--  طشتا باالي ناودان 14
 هشتاد سانتيمتر بيست سانتيمتر سرلوحه عمود بر گذر 15
و در حدريم   ريختن مصالن بنائي و امثال آن درخارج از حدريم مردا مطرقداً    -32ماده 

مرا و در مدتي که زائد بر حد ضرورت باشد ويا به طوري که سد آمد و شد نمايدد  
 . ممنوع است 

ريختن خاک حاصل از بنائي در پياده رو يا شوسه ممنوع و بايد به ميري که  -31ماده 
 .شهرداري معين مي نمايد حمل شود

دوات کار و يا اجندا  بدراي   پهن کردن بساا و گذاردن اشياء و اوراق و يا ا -34ماده 
 .فروش در پياده رو گذرها و يا مقابل ميازه و خانه ها و مساجد ممنوع است

کندن سطن گذرها و پياده رو جهت کاشتن درخدت و مجداري آب يدا لولده      -35ماده 
 .کشي و       سيم گذاري و غيره بدون پروانه شهرداري ممنوع است

يدا از مداده آئدين نامده امدور خ فدي بدوده و        اين آئين نامه مشمول بندد   -36ماده 
متخرفين از مواد آن طبق همان ماده به يا الي ده روز حبس تکديري و به تأديده  

 .سه الي ده ريال غرامت ميکوم مي شوند


