متقاضی محتسم
مًازدی که دز تهیه سایت پالن تًسط متقاضیان ایجاد تأسیسات گسدشگسی باید زعایت شًد.
الشم به ذکس است تىها وقشه هایی که ضًابط شیس زا دازا هستىد دز کمیسیًن بسزسی وقشه ها طسح می گسدود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

برای سایت ّای بیي  1تا ّ 3کتاری کلیِ ًقشِ ّا با هقیاس  1/250یا  1/500تْیِ شَد.

2

برای سایت ّای ّ 4کتاری بِ باال ًقشِ ّا با هقیاس  1/1000یا  1/2500تْیِ شَد.

3

ارائِ ًقشِ تَپَگرافی سایت

4

درصَرتیکِ ٍضغ هَجَد سایت شاهل ساختواى از پیش ساختِ شذُ هی باشذ هی بایست در سایت پالى هشخص
گردد.

5

ارائِ ػکس َّایی از سایت پرٍژُ ّ ،وجَاری ّا ٍ هسیرّای دسترسی

6

هشخص ًوَدى ّوجَاری ّا ٍ پالک ّای هجاٍر با پرٍژُ بصَرت ًقشِ برداری

7

هشخص ًوَدى هسیر دسترسی اصلی ٍ فرػی بِ پرٍژُ اػن از کَچِ  ،خیاباى ٍ جادُ

8

هشخص ًوَدى حرائن جادُ ای  ،رٍدخاًِ ای ٍ ّ ٍ ....وچٌیي ػقب ًشیٌی ّای سایت پرٍژُ

9

ارائِ جذٍل هربَط بِ سطح اشغال ٍ تراکن ّر فضا بِ تفکیک ٍ ًَع کاربری ّای آًْا
هوَْر شذى ًقشِ سایت پالى پرٍژُ بِ هْر طراح هؼوار (ًقشِ ّای هربَط بِ شْرستاى شیراز با هْر هؼوار

10

شْرداری شیراز ٍ ًقشِ ّای هربَط بِ سایر شْرستاى ّا با هْر هؼوار ػضَ ًظام هٌْذسی استاى فارس ٍ ًقشِ
ّای هربَط بِ رٍستاّا با هْر دفاتر فٌی رٍستایی )

11
12
13

کلیِ ًقشِ ّا بصَرت پریٌت رًگی ٍ در قطغ  A3با فرهت ارائِ شذُ در بخش طرحْا ٍ تسْیالت تْیِ شَد.
کلیِ هشخصات پرٍژُ ،اػن از ػٌَاى پرٍژًُ ،ام ٍ ًام خاًَادگی هالک،آدرس هحل اجرا ٍ ّوچٌیي راٌّوای ًقشِ بر
رٍی تواهی شیت ّا ٍ ّوچٌیي لَح فشردُ هربَطِ درج گردد.
ارائِ فایل اتَکذ سایت پالى پرٍژُ بصَرت  ) CDلَح فشردُ)

* اش تحًیل گسفته وقشه سایت پالن بدين زعایت مًازد فًق معريزیم.
با تشکس
دفتس طسحهای تًسعه ي تسهیالت
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