
تاريخ:كاربريتعداد طبقات روي همكفمتراژ زيربنا ناحيهرديف
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چك ليست مدارك مورد نياز جهت ارائه طرح نما در كميته نما و منظر شهري شهرداري منطقه يك

 نقشه سايت پالن جانمايي ملك در ميان بناهاي همجوار

ا اغ ت ا الن
انطباق نقشه ها و سه بعدي نماها با پالن هاي مصوب

شماره پرونده 

كپي پروانه صادره/دستور نقشه 
  تصاويري از بناي در حال توسعه 

  تصاويري از بناهاي همجوار تا دو پالك و ابينه شاخص محله 
  تصاوير جانمايي طرح پيشنهادي   در ميان بناهاي همجوار تا دو پالك  ( در كل پنج پالك)

  بيان منطق طرح پيشنهادي نما در قالب چند گزاره كليدي، تصوير يا كروكي 

 تصاوير سه بعدي رنگي از طرح نورپردازي نما- درخصوص ابنيه با كاربري  غيرمسكوني/واقع در معابر اصلي  

 نقشه هاي معماري تاييد شده واحد صدور پروانه – پالن طبقه همكف و پالن تيپ طبقات

نقشه هاي نماهاي تمام جبهه هاي قابل رويت از فضاي شهري به همراه جدول مصالح نما
  تصاوير سه بعدي رنگي از كليه نماهاي قابل رويت از  فضاي شهري 
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نقشه و سه بعدي طرح ديوار محوطه (در صورت وجود)17

پالن بام  در صورت وجود باغ-بام
طرح سه بعدي مربوط به باغ- بام با كيفيت مناسب و كليه جزئيات اجرايي مربوطه 

 نقشه هاي جزئيات اجرايي مربوط به نما و عناصر الحاقي نما ، پيش آمدگي ها، قاب سازي ها، نرده ها،  سايبان، 
آبچكان، خط بام  بنا ، تابلوها،

طراح محترم جهت تهيه آلبوم طرح نما با مراجعه به سايت اينترنتي "كميته نما و منظر شهري منطقه يك" به آدرس  region1.tehran.ir  و دانلود فايل "ضوابط 
نما و منظر شهري" مدارك الزم را بر اساس فايل word  تكميل نمايد.

كليه مدارك و مستندات ارائه شده مي بايست ممهور به مهر و امضاء مهندس طراح ذي صالح باشد

 ارائه طرح نما منوط به درخواست كتبي مالك به شهرداري  مي باشد.

نقشه تيپ بندي در و پنجره

wallsection برش هاي عرضي و طولي  و   



 كارشناس طراح
ب 

هماهنگي و تناس
محيطي

بازشوها و ورودي بنا

عدم پيش آمدگي در گذر و ترجيحاً عقب نشيني ورودي پياده و ماشين از حد مالكيت  

كاربرد الگو و فرم مشخص درخصوص بازشوها با پرهيز از كاربرد فرم هاي نامتعارف و بي قاعده
هماهنگي ابعاد و اشكال بازشوها با يكديگر و توجه به ويژگي هاي بازشوهاي ابنيه همجوار

طراحي مناسب  فضاي ورودي به صورت خوانا و متناسب با ساير اركان  نما  با تفكيك سواره و پياده

هماهنگي اركان اصلي، تناسبات و خطوط تراز، تقسيمات نما، قاب ها با نماي ابنيه همجوار
كاربرد ويژگي هاي ارزشمند معماري ايراني و منطقه شميرانات در طراحي نما و اجزاي آن.

 عدم استفاده از فرم هاي نامتعارف و نامأنوس (نظيركشتي، مجسمه ، ميوه ها و ...) در طراحي و احداث بناها
رعايت مقياس و تناسبات انساني و كاربرد ساختار هندسي منسجم

ت و مصالح و ايمني
باف

 پوشاندن درز انقطاع بين دو ساختمان با مصالح متناسب با نما

كاربرد مصالح بوم آور، بادوام و قابل شستشو و مقاوم در برابر فرسايش

 ضرورت پيش بيني تدابيري همچون آبچكان براي پنجره ها جهت حفاظت در برابر نزوالت جوي

پرهيز از به كارگيري مصالح برنده يا شكننده، در طبقات همكف و اول
پرهيز از بكارگيري مصالح متعدد در نماي ساختمان (حداكثر 4 نوع )  و لزوم كاربرد يك نوع مصالح به عنوان زمينه اصلي طرح

عدم استفاده از نماهاي تمام شيشه اي يا تمام فلزي/سطوح شيشه اي پيوسته

چك ليست نكات و موارد حائز اهميت در طراحي نما  
دبيرخانه كميته نما و منظر شهري شهردراي منطقه يك

تاريخ:

 توصيه به كاربرد مصالح آجر/ سيمان/ سنگ
در صورت استفاده از آجربصورت بندكشي / در صورت استفاده از سيمان به صورت آب ساب يا شسته با آبچكان

هماهنگي فرم سقف، خط پيشاني ساختمان، پيش آمدگي و تراز بام  با ابنيه همجوار

گ
 ضرورت هماهنگي فرم، نما، رنگ و شكل غالب بام، با ويژگي هاي معماري تهران

آسمان

 مالحظات كارشناس:

رعايت حد مجاز پيش آمدگي ها  و  كليه الحاقات نما (حداكثر 10 سانتي متر)
پيش بيني محل تابلو در طرح نما (سه بعدي و نقشه) طراحي حداقلي تابلو به لحاظ ابعاد و اندازه و در هماهنگي با كليت طرح نما

 ممنوعيت طراحي و نصب  تجهيزات و تأسيسات  نمايان در نماي اصلي، جانبي و جداره هاي شهري.

ممنوعيت ايجاد هرگونه اختالف سطح (لبه، پله، سكو و ...) در سطوح پايين نما و فضاي ورودي در معبر عمومي

پرهيز از به كارگيري رنگ هاي متعدد در سطح غالب نما گ  و نورپردازي
رن

 ضرورت هماهنگي تركيب رنگي نما با رنگبندي غالب ابنيه همجوار (در صورت برخورداري از كيفيت مناسب)
 عدم استفاده از رنگ هاي نامتعارف و ناهمگون در نماي ساختمان

  طراحي حداقلي نورپردازي نما با تاكيد بر اركان اصلي طرح نما (درخصوص ابنيه با كاربري غيرمسكوني/واقع در معابر اصلي)

توصيه مي گردد طرح نما داراي سازمان بصري منسجم و يكپارچه بوده و تمامي جداره ها بر اساس يك سبك/شيوه معماري طراحي گردد.  همچنين مي بايست طرح نما در ارتباط مناسب با 
ويژگي هاي زمينه اي  به لحاظ محيط مصنوع (معماري ابنيه) و محيط غير مصنوع (اقليم، شرايط فرهنگي-اجتماعي) و  در هماهنگي با اقتضائات عملكردي فضاهاي دروني بنا طراحي گردد.

پوشش باكس پله در طرح نما ضمن رعايت هماهنگي با كليت طرح نما
 ضرورت پيش بيني تدابيري همچون آبچكان براي بام و بازشوها جهت محافظت از نما در برابر نزوالت جوي

كاربرد سنگ ازاره و طراحي مناسب محل اتصال بنا به زمين در هماهنگي با شيب طبيعي
 استفاده از پوشش گياهي در سطح بام ساختمان با رعايت نكات ايمني و جزئيات اجرايي الزم

اتصال بنا به زمين و آ

 هماهنگي محدوده اتصال بنا با ويژگي هاي كفسازي معبر 

 عدم درج هرگونه نوشته و استفاده از عالئم و نمادهاي اشاعه دهنده تفكرات ضد ديني و ضد فرهنگي 

توصيه به كاربردسبزينگي در لبه بالكن ها و يا لبه پنجره ها  مشروط به رعايت اصول ايمني و بهداشتي

ش آمدگي
 عناصر الحاقي و پي


