
بنام خدا  

 

شهرداري منطقه يك تهران
معاونت شهرسازي و معماري

كميته نما و منظر شهري 

مدارك و مستندات الزم جهت ارائه طرح نما

:شماره پرونده
:نام مالك

:ناحيه
:آدرس ملك

: نام طراح 
:شماره تماس طراح 

:تاريخ 

.ارائه طرح نما منوط به درخواست كتبي مالك به شهرداري و كپي پروانه ساختماني  مي باشد
تكميل چك ليست مدارك و ضوابط توسط طراح نماكليه مدارك و مستندات ارائه شده مي بايست ممهور به مهر و امضاء  

.مهندس طراح ذي صالح باشد



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

عدم خالف /تصاوير كپي پروانه ساختماني -1
)تمامي صفحات گواهي(



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

عدم خالف /تصاوير كپي پروانه ساختماني -1
)تمامي صفحات گواهي(



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

عدم خالف /تصاوير كپي پروانه ساختماني -1
)تمامي صفحات گواهي(



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

عدم خالف /تصاوير كپي پروانه ساختماني -1
)تمامي صفحات گواهي(



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه
اسكن فرم تكميل شده چك ليست مدارك و ضوابط با مهر و امضاء مهندس طراح نما -2



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاوير وضعيت فعلي بنا                                                                                        -3
: مرحله ساختماني

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

و روبروي ملك و ابنيه ) حداقل دو پالك از طرفين بنا(تصاوير بناهاي همجوار -4
)                                                                                         معاصر و تاريخي(شاخص محله 

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

جانمايي طرح سه بعدي نما  در ميان تصاوير بناهاي همجوار حداقل دو  پالك از هر طرف بنا  -5
ضروري ست در اين سند بخشي از جداره شهري با جانمايي طرح سه بعدي ملك در حال ساخت به صورت واقعي و (

.)دقيق ارائه گردد

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

مقياس (نقشه سايت پالن جانمايي ملك در ميان بناهاي همجوار و معابر پيراموني   -6
)  500/1يا  200/1

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

بيان منطق طرح پيشنهادي نما -7
نحوه ارائه فرآيند طراحي مي تواند به صورت متن، دياگرام،كروكي تحليلي و تصوير به دلخواه طراح جهت توجيه (

)طرح، انتخاب گردد

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

تصاوير سه بعدي رنگي با كيفيت از كليه نماهاي قابل رويت از معابر اعم از نماي اصلي و -8
يا نماي جانبي

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

سنگ تراورتن

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

نقشه هاي نماهاي تمام جبهه هاي قابل رويت از معبر-9
)100/1يا  200/1معرفي و جانمايي موقعيت مصالح نما با مقياس ( 

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما

آجر  نرده فلزي

شيشه دوجداره



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

تصاوير واقعي مصالح كاربردي به لحاظ  بافت و رنگ و ساير مشخصات فني-10

جدول راهنماي مصالح نما
درصد كاربرد در هر جبهه تصوير مصالحنام مصالحرديف

از بنا
آجر نسوز1

13%

سنگ تراورتن 2
40%

شيشه دو جداره 3
30%

فلز
11%

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

تصاوير سه بعدي رنگي با كيفيت از طرح نورپردازي نما-11
)الزامي در خصوص ابنيه غيرمسكوني يا واقع در مجاورت معابر اصلي( 

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

نقشه موقعيت منابع نورپردازي در نما-12
)الزامي در خصوص ابنيه غيرمسكوني يا واقع در مجاورت معابر اصلي( 

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

پالن طبقه همكف –نقشه هاي معماري مصوب داراي مهر دفتر خدمات الكترونيك-13
)1/100يا 1/200مقياس (

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

مقياس (پالن طبقات –نقشه هاي معماري مصوب داراي مهر دفتر خدمات الكترونيك-14
)1/100يا 1/200

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

در بام-باغ/پالن بام –نقشه هاي معماري مصوب داراي مهر دفتر خدمات الكترونيك-15
)1/100يا 1/200مقياس (صورت وجود 

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما
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dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

بام -باغتصوير سه بعدي طرح   -16



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

برش هاي عرضي و طولي داراي مهر دفتر خدمات –نقشه هاي معماري مصوب -17
)100/1يا  200/1مقياس ( الكترونيك

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

–) 1/20مقياس ( -جزئيات اجرايي مربوط به كليه عناصر الحاقي نما-18
مشخص نمودن نحوه اتصال كليه عناصر الحاقي به سازه اصلي، ابعاد و اندازه ها و اليه هاي اجرايي

. . . )بازشوها، پيش آمدگي ، نرده، قاب سازي، ستون، سايبان، آبچكان، خط بام  بنا، جان پناه، منابع نوري، تابلو و (

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

–) 1/20مقياس ( -جزئيات اجرايي مربوط به كليه عناصر الحاقي نما -19
مشخص نمودن نحوه اتصال كليه عناصر الحاقي به سازه اصلي، ابعاد و اندازه ها و اليه هاي اجرايي

. . . )بازشوها، پيش آمدگي ، نرده، قاب سازي، ستون، سايبان، آبچكان، خط بام  بنا، جان پناه، منابع نوري، تابلو و (

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه

تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•تصاويري از وضع فعلي بناي در حال توسعه•

نقشه هاي تيپ بندي در و پنجره ها -20
)متحرك/ابعاد، نوع، بازشو( 

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما



http://services6.tehran.ir/DesktopModules/TMNewDetaile
dPlan/ViewMap.aspx?d=131556485

:                    شماره پرونده 

:                                  ناحيه
طرح سه بعدي  و نقشه ديوار محوطه در مجاورت گذر  -21

مهرو امضا مهندس معمار طراح نما


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

