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دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر تهران
در راستای صیانت از هویت ایرانی و اسالمی و به منظور ساماندهی سیما و منظر شهری و ضرورت بهرهگیری از تدابیر
و ابزارهای الزم در فرایند هدایت و کنترل طرحهای نمای ساختمانها در تهران ،دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر
تهران مشتمل بر  7ماده و  3تبصره به شرح ذیل ابالغ میگردد.
ماده  :0تعاریف
 شوورای ارتاای یییی :شوورای ارتاای کییی معماری و نمای شوهر تهران به منظور بازشووناسی و تبیی
هویت سویما و منظر شهر تهران و توهه هدی به موضو معماری و شهرسازی ایرانی – اسالمی به ریاست
شهردار محترم تهران
 یارگروه تخصوصوی :کارگروه تخصوصوی معماری و منظر شوهری ذیل دبیرخانه شورای ارتاای کییی به
منظور انجام بررسیهای تخصصی
 اداره یل :اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 یمیته نمای بناهای شووا

 :کمیته بررسوووی نمای سووواختمانهای شووواخر در اداره کل معماری و

ساختمان
 یمیته نمای مناطق :کمیته بررسی نمای ساختماهای با اهمیت و عادی در مناطق شهرداری شهر تهران
 نما :هداره خارهی سوواختمان اسووت که در معرض دید قرار دارد و اهزای آن؛ حجم ،فرم ،سووحوح باز و
بسته و تاسیمکنندههای عمودی و افای میباشد.
 منظر شوهری :محصوول برآمده از فیزیک شهر ،رخدادهای شهر و فهم ساکنان از تعامل ای دو میباشد.
منظر شوهر متشو ل از تودههای سواختمانی یا نمای ابنیه ،هریان زندگی در شوهر ،طبیعت شهر ،دیدهای
اصلی و کریدورهای مهم و  ...میباشد که به ش لگیری منظر شهری میانجامد.
 سویمای شوهر :هلوه و ظاهر شوهر اسوت که از عناصر کالبدی از همله ساختمانها ،اثاثیه شهری عناصر
طبیعی پدید میآید.
 سوا تمان بیویار شا

 :عنصوری از سیمای شهر است که به دلیل توان نا آفرینی در حوزه ذهنی

شووهروندان و ایجاد و فهم خاطره همعی از شووهر به عنصوور منظر شووهری بدل میشووود و در رده مهمتری
بناهای شوهر به شومار رفته و نااط عحف شوهری را تعیی میکنند و شوایسوته تصمیمگیری کلنگر و در
ارتباط با کلیت شهر است.
 سوا تمان شا

 :عنصوری از سیمای شهر است که در بخشی از شهر ییک یا نند منحاه که با توهه

به معیارهایی نون موقعیت قرارگیری ،همجواریها و کاربری و  ...به ایجاد ناحه عحف میانجامد.
 سا تمانهای بااهمیت :بخشوی از سیمای شهر است که در مایا

میانی به عنوان عنصر نشانه و معر

محیط عمل میکند تأثیر سوواختمانهای با اهمیت در پدیده منظر شووهری بارز نیسووت و در قلمرو خود به
عنوان بنای شاخر به نظر میآید.
 سووا تموان یوادی :بنواهایی الل با کاربری مسووو ونی که ویهگی هماهنگی با بناهای مجاور و زمینه
مهمتری معیار تصمیمگیری در مورد آنهاست.
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ماده :8اداره کل معماری و سواختمان به عنوان متولی سواماندهی نماهای شوهری ملزم به تشو یل ساختار  3بخشی
کمیتههای تخصوصوی نما ههت بررسوی و تایید نماهای ساختمانی می باشد که از تاریخ ابالغ ای دستورالعمل ،نمای
تمام ساختمانهای شهر تهران میبایست به تایید کمیتههای مذکور برسند.
ماده :3معیارهای طباهبندی بناها
ساختمانهای شهر تهران در نهار دسته به شرح ذیل تاسیمبندی میگردند:
الف -ساختمانهای عادی که "ویهگی هماهنگی با بناهای مجاور و زمینه" مهمتری معیار تصمیمگیری در مورد
آنهاسووت .شووامل بناهایی با مسوواحت کمتر از  0555مترمربع ،کمتر از  7طباه روی زمی  ،قرارگیری در بافت
مس ونی یا بافت مس ونی – تجاری محلهای
ب -سواختمانهای با اهمیت که در قلمرو خود به عنوان بنای شواخر به نظر میآید .شوامل بناهایی با مساحت
 0555توا  05555مترمربع 7 ،توا  01طباه روی زمی  ،قرارگیری در دید خیابانهای فرعی منحاه ،کاربریهای
عمومی
ج -سووواختموانهوای شووواخر که با توهه به معیارهای کمی یزیربنا -ارتیا  ،موقعیت قرارگیری ،همجواریها،
کاربری در بخشووی از شووهر ییک یا نند منحاه به ایجاد ناحه عحف میانجامد .شووامل بناهایی با مسوواحت بی
 05555توا  15555مترمربع 01 ،تا  15طباه روی زمی  ،قرارگیری در کریدور دیدهای منحاهای از همله ناحه
دید اصووولی خیابانهای شوووریانی درهه  1تا درهه  ،0میادی و فضووواهای همعی منحاه ،دارای کاربری مایا
منحاهای و تشخر اهتماعی  -فرهنگی
د -سواختمانهای بسیار شاخر که با توهه به معیارهای کمی یزیربنا -ارتیا  ،موقعیت قرارگیری ،همجواریها،
کاربری ،تاریخی در رده مهمتری بناهای شوهر به شومار میروند و نااط عحف شووهری را تعیی میکنند .شامل
بنواهوایی بوا مسووواحوت بی از  15555مترمربع ،تعوداد طباوات بواالتر از  15طباوه روی زمی  ،قرارگیری در
کریدورهای دید اصولی از همله در نااط انتهایی دید خیابانهای شوریانی درهه یک و باالتر یا میادی و فضاهای
اصوولی شووهر ،واهد کاربری ویهه که هاذب فعالیتهای عمومی با مایا همعیت زیاد اسووت ،دارای خصوووصوویت
تاریخی یا اهتماعی بارز
ماده :9مرجع رسیدگی
الف -سووا تمانهای یادی و با اهمیت :ای دسووته از بناها در«یمیته نمای مناطق»که توسووط شووهرداریهای
مناطق به شرح ساختار ذیل تش یل میشوند ،بررسی میگردند.
سا تار یمیته:

-

معاون شهرسازی و معماری منحاه یا نماینده مربوطه :عضو و رئیس یبا حق رای
یک نیر نماینده کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران :عضو ناظر یبدون حق رای
کارشنا منحاه با تخصر مرتبط :عضو و یبا حق رای
دو نیر از اساتید صاحبنظر دانشگاهی و حرفه مند با تخصر معماری و شهرسازی ییک نیر معمار و یک
نیر شهرساز  :عضو و یبا حق رای
یک نیر نماینده حوزه معاونت شهرسازی و معماری :عضو و یبا حق رای
3

تبصره :0معاون شهرسازی و معماری منحاه ،موظف است یک نیر کارشنا

معماری را به عنوان دبیر کمیته

نمای منحاه انتخاب نماید.
ب -سوا تمانهای شا

 :ای دسوته از بناها در «یمیته نمای بناهای شا

» که توسط اداره کل معماری و

ساختمان به شرح ساختار ذیل تش یل میشود ،بررسی میگردند.
سا تار یمیته:

-

مدیرکل معماری و ساختمان) با حق رأی(
سه نیر از اساتید و متخصصی خبره به پیشنهاد اداره کل معماری و ساختمان و تأیید معاون شهرسازی
و معماری شهرداری تهران) با حق رأی(
نماینده سازمان زیباسازی یبا حق رأی
معاون شهرسازی و معماری منحاه مربوطه ) بدون حق رأی

ج -سا تمانهای بییار شا

 :ای دسوته از بناها در«یارگروه تخصصی معماری و منظر شهری» در شورای

ارتاای کییی معماری و نمای شهر تهران که توسط اداره کل معماری و ساختمان تش یل میگردد ،بررسی میشوند.
تبصووره  :0پروندههای مشوومول بند ب و ج میبایسووت توسووط شووهرداریهای مناطق به اداره کل معماری و
ساختمان ارسال گردد.
تبصوره  :8دبیرخانه کمیته نمای بناهای شواخر و بسویار شواخر مستار در اداره کل معماری و ساختمان
میباشد.
ماده  :0روش اقدام
اتخاذ روی رد کلنگر به موضو و پاسخگویی همههانبه به ابعاد مختلف مسئله است .ضوابط مالک عمل ههت بررسی
طراحی نمای سواختمانهای عادی و بااهمیت ذیل ماده  3محابق «ضوابط عام نما» یپیوست  0میباشد که اداره کل
ملزم به بازنگری ،تدقیق و ت میل ضوابط مذکور و همچنی تدقیق ضوابط ویهه هر منحاه است .همچنی مالک عمل
بررسوی نمای ساختمانهای شاخر و بسیار شاخر ذیل ماده  3محابق معیارهای هامعی خواهد بود که میبایست با
انتخاب مشاور ذیصالح توسط اداره کل معماری و ساختمان طی مدت  0سال از ابالغ ای دستورالعمل تدوی گردد.
ماده  :8اداره کل معماری و سواختمان ملزم به بسوترسازی سیستمی نمودن الصا ناشه مصوب نما به عنوان ی ی از
صیحات پروانه ساختمانی میباشد.
ماده  :0شهرداریهای مناطق موظیند در ذیل پروانه ساختمانی عبارت زیر را قید نمایند:
«مال ی ملزم به اهرای ناشههای مصوب در کمیته نما و رعایت سایر ضوابط و ماررات مرتبط با نما میباشند».
و در صورت عدم رعایت ،تخلف ساختمانی مذکور در شمول تبصره  0ماده  055قانون شهرداریها قرار خواهد گرفت.
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پیوست 0

معاونت شهرسازی و معماری

راهنمای طراحی و ینترل
نماهای شهری
"انضباط نما"

بهار 0343

 فهرست مطالب
مادمه

1

سرآلاز

3

 تعاریف
 دستورالعمل طراحی و ساماندهی نماهای شهری
الف) فرم ،مصالح و رنگ

-

احکام سلبییالزامات

-

احکام ایجابییاقدامات

-

توصیهها

ب) ملحاات یعناصر تأسیساتی در نما و تابلو

-

احکام سلبییالزامات

-

احکام ایجابییاقدامات

-

توصیهها

ج) پیشآمدگی و بازشوها در نما

-

احکام سلبییالزامات

-

احکام ایجابییاقدامات

-

توصیهها

د) بام بنا

-

احکام سلبییالزامات

-

احکام ایجابییاقدامات

-

توصیهها

د) سایر موارد یتوصیههای عمومی

 ینترل نما
 راهنمای بررسی ناشهها و مدارک نمای
سا تمانها جهت صدور پروانه سا تمانی
 منابع و مراجع
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مادمه
نمای سواختمانها نون نمود خارهی هر بنا میباشود و به سوب ای که سوازنده ی بدنه شوهری بوده و در واقع بستر کالبدی
ش لدهنده به تصویر ذهنی شهروندان از محیحی است که در آن قرار گرفتهاند ،اهمیت مییابد.
به سوب همی اهمیت اسوت که در بسویاری از شوهرهای محرحیپیشرو ههان ،ضوابط و ماررات ویههای در ارتباط با سیما و
کالبد شوهر وهود دارد و گروهی از متخصوصوی با محوریت در موضووعاتی نون شوهرسوازی ،زیباشناسی محیط و معماری به
کنترل طرحهای معماری و شهرسازی از ناحه نظر هماهنگی نمای بیرونی ساختمانها و بستر قرارگیری آنها میپردازند.
در سالهای اخیر با معحو شدن توهه مردم به نا نما در معرفی بنا و ارزش افزودهای که از ای طریق به ساختمان تعلق
میگیرد شاهد تالشهای هسته و گریخته مردم برای طراحی نما بودهایم و همزمان با تصوی طرح تیصیلی شهر تهران و تغییر
در ضوابط ارتیاعی ،ارائه ضوابط هدید در خصوص نحوه تاثیرگذاری عرض گذر و مساحت امالک در تراکم ،نحوه اعحای تراکم
تشویای به امالک ناپایدار و فرسوده و  ...طراحان و کارفرمایان را با شرایط هدیدی مواهه کرده است.
بر همی اسوا بسیاری از طرح های شهری تهیه شده در کشور ما ،بعد طراحی نما را مد نظر قرار داده و شهرداری تهران نیز
پروژه هایی را در ای خصووص تعریف نموده و ضووابحی را به تصووی رسانیده است .موضو ساماندهی نماهای شهری با لحا
ضووابط طرح تیضویلی شوهر تهران توسوط معاونت شهرسازی و معماری مورد توهه ویهه قرار گرفته است .ای معاونت با ایجاد
توازن و همخوانی میان حاو فحری و ضوابط و قوانی تدوی شده در حوزههای شهری سعی در تدوی راهبردها و راه ارهایی
ههت سواماندهی نماهای یام شوهری خواهد داشت  .بدی امید که هم عوامل خالقه در حوزه زیبایی شناختی و هم حاو
شوهروندی و دلدلههای مدیریت شوهری را مورد نظر قرار دهد و با تبدیل ای راهبردها به ضوابط شیا در حوزه ضوابط یام
نمای شهری سب ایجاد تعاملی دو سویه میان مدیریت شهری و شهروندان در امر ساماندهی نماهای شهری گردد.
در بحث نمای سواختمانهای کنونی ،نیزی که بی تری تأثیر را دارد ،سولیاههای شووخصووی اسووت ،ای سوولیاهها در سحح
گسترده هم می تواند ناحه ی قوت باشد ،هم ناحه ی ضعف .البته در حیحهی معماری یک بنا می توان به سلیاه رفتار کرد اما
در واقع وقتی وارد حیحهی عمومی میشوووید ،هامعه حای بر گردن دارد که باید اهرا شووود .مم اسووت که سووازنده به دلیل
مسوائل اقتصوادی و یا نداشوت دان کافی ،نتواند سوازه ای منحبق با فضوای اطراف بسوازد .آن وقت اسوت که دستگاه های
اهرایی باید با نظارتی ارشادی وارد عمل بشوند.
نمای هر ساختمان در مجموعهی شهری که در آن حضور دارد ،مؤثر است و ای تاثیر را به بدنه ی خیابان ها یا میدان ها که در
آن قرار گرفته است ،انتاال می دهد .اگر به نمای ساختمانی واحد ،بدون در نظر گرفت نمای دیگر ساختمان ها ف ر شود،
همگونی نمای شهری در کلیت از میان می رود .تناقض بی هنبه ی شهری و بیان فردی نما در صورتی می تواند از میان رود
که ساختمان هزئی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محیط اطرا نند هانبه باشد .آنچه برای معاونت شهرسازی و
معماری نگران کننده است ،پاسخ گویی پُر شتاب به نیازی کامالً محسو است .در ای ساخت و ساز پر شتاب نیاز به بررسی
طرح های ارائه شده توسط همعی از صاح نظران و م سئوالن در مراکز تایید پروانه های ساختمانی ضروری به نظر میرسد.
بررسی میدانی طرح ساختمان ها یا بناهای اطرا از لحا کیییت طرح معماری ،نمای ساختمان ،تناس حجم آن با
ساختمانهای اطرا  ،زیبایی طرح و مصالح مورد استیاده و  ...نیز گامی موثر در ارتااء کیییت نماهای شهری است.

سرآغاز
مهمتری عوامل تأثیر گذار در نمای ساختمانها به ترتی ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:
الف :مصالح ،فرم و رنگ
ب :ملحاات یتأسیسات و تابلو
ج :پی آمدگی و بازشوهای نما
د :بام بنا
ه :سایر موارد یتوصیه های عمومی
در ارتباط با هر یک از موارد فو  ،سه بخ

مجزا با ترتی احکام سلبی یا الزامات یبه معنی آنچه نباید انجام شود و احکام

ایجابی یا اقدامات یبه معنی آن نه باید انجام شود و توصیهها یبه معنی آنچه بهتر است انجام شود ولی رعایت و انجام آن
الزامی نیست  ،ارائه گردیده است که الزم است مورد توهه کلیه ذینیعان و دست اندرکاران یمال ی  ،طراحان ،تصوی کنندگان
طرح ها و ناظران قرار گیرد.

 تعاریف
-

تعریف نما

نمای ساختمان که هداره خارهی بنا را تش یل می دهد و در معرض دید قرار دارد شامل حجم و فرم آن در مرحله اول و سپس
اهزاء آن یعنی سحوح باز ،بسته و تاسیم کننده های عمودی و افای می باشد .ضروری است طرح نما حتی المادور بیانگر
عمل رد ساختمان باشد به نحوی که نو استیاده از آن را به بیننده الاا کند بحور مثال نمای یک ساختمان مس ونی در یک
محله مس ونی بایستی با عمل رد ساختمان سنخیت کامل داشته باشد.

یناصر پراهمیت درنما
-

مصالح :مهمتری اهزا و عناصر تش یل دهنده ش ل و فرم نما که از دید ناظر ،قابل رویت می باشد.

-

ورودی :ورودی ساختمان مدخل ارتباطی فضای عمومی به فضای خصوصی ساختمان و از مهمتری عناصر و نشانه های
ساختمان می باشد.

-

بازشوها :سححی از نما و یا دیوارهای ساختمان که به منظور عبور یا تأمی نور و تهویه ،با مصالحی که قابلیت عبور نور و
هوا داشته و یا ام ان باز و بسته شدن را دارد ،پوشیده می شود.

-

پیش آمدگیها :تغییرات حجمی نما که از سحح کلی نمای ساختمان ،بیرون زدگی دارد.
بام بنا :ساف بیرونی آخری طباه ساختمان ،به عنوان بام تلای

می شود ،که همچون پوسته ای بر سر ساختمان قرار

دارد که از نظر بصری به عنوان نمای پنجم ساختمان تلای می گردد.
-

ط آسمان :مرز هدایی حد انتهایی هداره ساختمان ها و آسمان از دید ناظر ،که از کنار هم قرارگیری مجموعه های
ساخته شده و فضای مابی  ،تش یل می شود.

الف :فرم ،مصالح و رنگ
احکام سلبی(الزامات) :
.0
.1
.3
.4
.0

عدم استیاده از نماهای تمام شیشهای یا تمام فلزی
عدم استیاده از رنگهای نامتعار و ناهمگون در نمای ساختمان
پرهیز از ب ارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان یحداکثر  4نو
عدم استیاده از فرم های نامتعار و نامأنو ینظیر کشتی ،مجسمه  ،میوهها و  ...در طراحی و احداث
بناها
پرهیز از به کارگیری مصالح برنده یا ش ننده ،در طباات هم ف و اول ،در محدوده ای که در تما فیزی ی
با انسان قرار می گیرد .یاز قبیل فلز و ...

احکام ایجابی (اقدامات) :
و آلوده شدن در نما در همجواری با محورها،

 .6ضرورت استیاده از مصالح بادوام و مانا و مااوم در ماابل فرسای
معابر و یا ساختمان های خاص یاز قبیل سنگ های مااوم
 .7ضرورت هماهنگی رنگ لال نما ،با رنگ ابنیه همجوار یدر صورت برخورداری از کیییت مناس
 .8وشاندن درز اناحا بی دو ساختمان ،با مصالح متناس با نما
 تبصره :0نمای تمام شیشه ای عبارت است از  :استیاده بی
مبحث نهارم ماررات ملی ساختمان



از  %65سحح شیشه خور در نما .یطبق بند 01-4-0-4

تبصره : 1در صورت درخواست کتبی مال ی و ارائه دالیل معتبر از سوی مهند طراح نما مبنی بر عدم رعایت بعضی از موارد
فو یاح ام سلبی و ایجابی با صالحدید معاونت شهرسازی و معماری منحاه ،درخواست محرح شده با حضور مالک و طراح،
بررسی و تعیی ت لیف خواهد شد.

توصیه ها:
.0
.1
.3
.4
.0
.6
.7

پرهیز از به کارگیری رنگ های متعدد در سحح لال نما.
استیاده از مصالح قابل شستشو در طباه هم ف ،به منظور حیظ و زیبایی نما.
توصیه می گردد از مصالح آهر ،سیمان ،سنگ و یا ترکیبی از ای مصالح در سحح نمای ساختمان ها استیاده
شود.
در صورت استیاده از آهر در سحح نمای ابنیه از هنس آهر بندکشی شده و و در صورت استیاده از سیمان
به صورت آب ساب یا شسته با آبچ ان مناس  ،باشد.
بهره گیری از مصالح بوم آور و مااوم.
بهرهگیری از ارزشهای معماری ایرانی – اسالمی در طراحی نما و اهزای آن.
هماهنگی طرح و فرم نما با طرح ابنیه همجوار یدر صورت برخورداری از کیییت مناس

ب :ملحاات ( یناصرتأسییاتی در نما و تابلو)

احکام سلبی(الزامات) :
 .0ممنوعیت طراحی و اهرای هرگونه تجهیزات تأسیساتی به طور نمایان در نمای اصلی ،هانبی و هدارههای
شهری.
 .1عدم درج هرگونه نوشته بر روی نمای ساختمان مازاد بر آنچه که در ناشه نمای مصوب مجاز بوده است.
 .3عدم استیاده از عالئم و نمادهایی که اشاعه دهنده تی رات ضد دینی و ضد فرهنگی باشد.

احکام ایجابی (اقدامات) :
 .4ضرورت طراحی ،اهرا و نص کلیه عناصر مربوط به تأسیسات ساختمان اعم از م انی ی ،ال تری ی و نظایر
آن در م انهایی که در معرض دید از معابر عمومی قرار نگیرند.
 .0ضرورت طراحی محل تابلو در طراحی نمای ساختمان ها

توصیه ها:
 .0استیاده از هاگلی ،نمای سبز و  ...در لبه بال ها و یا در مجاورت پنجره ها ،به منظور تامی محلوبیت بصری
در معابر ،مشروط به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی
 .1هماهنگی ش ل تابلوها در نمای کلیه ساختمان ها ی خحوط زیری و فوقانی تابلوها با تابلوهای واحدهای
همجوار.




بخاری ،لولههای

تبصره :0ملحاات شامل کولرها یاسپیلتها کانالهای کولر ،ناودانها ،سیمها و کابلهای بر و تلی  ،دودک
تاسیساتی و نظایر آن می باشد.
تبصره : 1مشخصات تابلوها شامل ی نسبت طول ،عرض ،ارتیا و هماهنگی آن با دهنه واحد تجاری یا اداری ،رنگ ،هنس،
ت نولوژی ساخت میباشد.
تبصره :3به منظور استتار کامل تأسیسات و تجهیزات ،ننانچه ام ان انتاال عناصر تأسیساتی و تجهیزاتی به بخ
رویت میسر نباشد ،طرح پوش هماهنگ با نمای اصلی ارائه گردد.

های لیرقابل

ج:پیش آمدگی و بازشوها در نما
احکام سلبی(الزامات) :
.0
.1
.3
.4

ممنوعیت ایجاد هرگونه اختال سحح یلبه ،پله ،س و و  ...در سحح پایی نما یدر خط زمی
ممنوعیت ایجاد هر گونه پی آمدگی فضای ورودی در معبر عمومی
پی آمدگی عناصری همچون؛ لبه پنجره ها  ،قرنیز و قاب سازی های مجاز در فضای معبر عمومی ،بی
از  05سانتیمتر نباشد.
عدم استیاده از بازشوهای با اش ال هندسی متیاوت و نامأنو در نما.

احکام ایجابی (اقدامات) :
 .0ضرورت طراحی فضای ورودی ساختمان ،به صورت خوانا و متناس با سایر ارکان و اهزاء نما
 .6ضرورت پی بینی تدابیری همچون قرنیز برای کف پنجره ها ،به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد
ل ه هلوگیری شود.

توصیه ها :
.0
.1
.3
.4

عا نشینی ورودی پیاده و ماشی از حد مال یت
پی بینی فضای مورد نیاز ههت خشک نمودن البسه در محدوده ای خارج از دید عموم
هماهنگی خحوط تراز ،پی آمدگی ها ،بازشوها و لبه بال ها با نمای ساختمان های مجاور
هماهنگی ابعاد و اش ال بازشوها با ی دیگر و توهه به بازشوهای موهود در پالک های همجوار.

د :بام بنا
احکام سلبی(الزامات) :
 .0ممنوعیت تعبیه هرگونه عناصر تأسیساتی یاز قبیل ونتها ،دودک ها و  ...در بام بدون پوش
صورتی که از معابر هانبی ،قابل رؤیت باشد.

مناس  ،به

احکام ایجابی (اقدامات) :
 .1ضرورت هماهنگی خط پیشانی ساختمان ،پی آمدگی و تراز بام با ساختمان های همجوار
 .3ضرورت هماهنگی فرم ،نما ،رنگ و ش ل لال بام ،با ویهگی های معماری تهران
 .4ضرورت پی بینی تدابیری همچون آبچ ان برای بام ،به نحوی که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد ل ه
هلوگیری شود.
توصیه ها:
 .0استیاده از پوش گیاهی در سحح بام ساختمان با رعایت ن ات ایمنی و هزئیات اهرایی
 .1هماهنگی کفسازی بام با ملک های همجوار در صورت مناس بودن کفسازی ملک مجاور

ه :سایر موارد (توصیه های یمومی)

.0
.1
.3

.4
.0

رعوایت هماهنگی و تناسووو نما با منظر عمومی محله و مظاهر فرهنگی یدرصوووورت برخورداری از کیییت
مناس در بافت محلی
استیاده از نور ،رنگ و سایه روش در سحح نما ،به نحوی که بر هذابیت بصری تاکید گردد.
مشووخصووات کیسووازی معبر و محدوده هلوی سوواختمان ،با مشووخصووات نمای قسوومت پایینی سوواختمان و
همچنی کف سوازی معابر هلوی پالک های همجوار ،هماهنگ باشد .یهماهنگی با شهرداری منحاه الزامی
است.
طراح به تناسبات انسانی در طراحی نما ،به ویهه در طباات هم ف تا سوم ،توهه داشته باشد.
توهه طراحان به موضوو کیییت نما در شو و پی بینی نورپردازی ،خصووصاً در مورد همجواری ملک با
گذرهای اصلی در هر منحاه یدر صورت طراحی نور ش  ،ارائه ناشه ها و هزئیات الزامی است

ینترل نما
ناشهها  ،مدارک و اسناد تصویری الزم برای ینترل نمای واحد سا تمانی
با هد آشنایی کارشناسان فنی کنترل کنندة نما در شهرداری های مناطق ،ای نیاز وهود دارد که اطالعات و مستندات
الزم برای کنترل نمای ساختمانها در اختیار آنها قرار گیرد .تحویل ناشه حجمی ابنیه و مشخصات کیییت مصالح ب ار
گرفته شده در طراحی ابنیه هدید و ابنیه مجاور یهمسایگی برای اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل ناشه و
مراهع صدور پروانه ساختمانی از سوی متااضیان الزامی است .در ای ناشهها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم،
هنس و رنگ مصالح ،در واحدهای همسایگی الزامی است.
بر ای اسا

مدارک زیر مورد نیاز می باشد :

 .0ناشه های نماهای اصلی در مایا

 0/05و نماهای فرعی در مایا

مصالح و مواد و رنگ های مصرفی در هر بخ

 0/055به انضمام هدول نازک کاری با قید

از نما.

.1

ناشة موقعیت استارار ساختمان در محدودة زمی یسایت پالن به انضمام پالن بام یبه عنوان نمای پنجم

.3

ارائه ناشه ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که مبی وضعیت استارار بازشوها ،ورودی ،بال ها و سایر احجام
شاخر بنا ،مصالح ،بافت کلی نما و رنگ ساختمان درآینده در هوار پالک های ساخته شده پیرامونی می باشد یشامل برش
عمودی و افای از نحوه تعبیه بازشوها در دیوار .

.4

ارائه ناشة هزئیات اهرایی پی بینی شده برای نما در مایا  0/05شامل کلیة عناصر موهود در نما نظیر :فضای ورودی ،خط
آسمان  ،بازشوها ،بال ها ،احجام عا نشسته و یا برهسته  ،نرده و هان پناه  ،سایبان و  ...همراه با اندازهگذاری کامل ،به
انضمام هزئیات اتصاالت نما به اس لت ساختمان در مایا  0/15شامل ناشه سازه نگهدارنده نما

.0

ارائة شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی ش ساختمان یبنا به ضرورت .

.6

ت میل و تایید نک لیست طراحی توسط مهند

معمار.

نکات مهم و قابل توجه برای مالکان:







مال ان می بایست حداقل تصویر نمای دو پالک مجاور از هر طر را به هنگام اخذ ناشه نمای ساختمان ارائه نمایند.
ضروری است هرگونه تغییر در اهرای ناشه های مصوب شده ،در زمان اهرا توسط مهندسان ناظر و ماموران بازدید نواحی به اداره
شهرسازی ناحیه و منحاه مربوطه گزارش ش ود تا دستورات الزمه از طر ادارات نامبرده در راستای ت میل عملیات ساختمان سازی،
صادر گردد.
صدور پایان ار و گواهی عدم خال برای ابنیه هدیداالحداث منوط به اهرای ناشههای ارائه شده ههت اخذ پروانه شهرسازی است.
مهندسان ناظر مسئول اهرای دقیق ناشههای مصوب نما و حجم خواهند بود.
صدور گواهی پایان ساختمان منوط به ممنوعیت نص
بال های بدون پوش ،می باشد.

تجهیزات ال تری ی و م انی ی و لولههای تاسیساتی در نمای ساختمان و

مال ان قبل از صدور گواهی پایان ساختمان می بایست نماسازی هانبی را انجام دهند.

راهنمای بررسی ناشهها و مدارک نمای سا تمانها جهت صدور پروانه سا تمانی

چک لییت طراحی و ینترل نما

مدارک و میتندات جهت ا ذ مجوز نماهای سا تمان
ردیف

مدارک مورد نیاز

0

مدارک و ناشه های ارائه شده در زمینه

مهندس

نما به بخش معاونت شهرسازی و معماری

معمار

8

نماهای اصلی رو به گذر در مایاس 0/05و
( 0/055جنس و رنگ مصالح)

3

سایر نماهای فریی در مایاس 0/055
(جنس و رنگ مصالح)

9

پالن بام با مشخ

بودن محل دایتها و

سایر یناصر تاسییاتی 0/055
0

جزییات نما در مایاس  0/85شامل
( )wall sectionو جزییات بازشوها

8

تصویر سه بعدی از حجم و نمای اصلی
سا تمان

0

نمای پالیهای همجوار طرفین و روبرو،
بصورت یکس و یا ناشه ترسیمی (در
صورت وجود و حداقل تا یرض دو پالک)

6

ارائه  CDموارد فوق (شامل فایل ، CAD
 – DWGتصاویر سه بعدی با فرمت
 JPEGیا )TIFF

4

طرح نمای جانبی (در صورت وجود)

05

ارائه طرح نورپردازی نما در صورت
ضرورت

متااضی
مالک

شهرداری
تایید

یدم
تایید

منابع و مراجع:
.0

طرح تدوین مبانی ساماندهی نمای شهری تهران ؛ مهندسی مشاور معماری و شهرسازی مهرازان  0370؛ حوزه معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛  0هلد گزارش.

.1

مبحث  0تا  85ماررات ملی سا تمان؛ دفتر تدوی ماررات ساختمان.

.3

سامانه قوانین و ماررات شهرداری تهران؛ ضوابط ،دستورالعمل ها و بخشنامه ها.

.4

مصوبات شورای شهر؛ آیی نامه ساختمانی شهر تهران.

.0

سند راهبردی طراحی نما برای سا تمان های با اهمیت شهری؛ مهندسی مشاور بعد ت نیک؛ شهرداری تهران.

.6

دستورالعمل طراحی نمای سا تمان؛ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران.0387 ،

.7

ضوابط و ماررات ارتااء یییی سیما و منظر شهری؛ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.0387 ،

.8

رساله حاوق امام سجاد(ع)؛ ترهمه دکتر علی شیروانی -نشر موالنا

.9

پژوهش الگوی انه اسالمی ؛ مهندسی مشاور رازاندیشان عمران ،کارفرما وزارت راه وشهرسازی0390 ،

 .05پرسشنامههای یتبی از صاحبنظران حوزه معماری و شهرسازی ایران
 .00مصاحبات حضوری با صاحبنظران و نخبگان عرصه معماری و شهرسازی ایران در زمینه نماهای شهری

