
 اداره کل معماری و ساختمان
1398 شهریورماه  

 راهنمای نحوه ارائه مدارک و مستندات جهت طرح در کمیته نمای منطقه 

1398/05/01امالک دارای درخواست قبل از   



  : باشد می ذیل بخش 3 در مستندات و مدارک ارائه

 کلی اطالعات -1

   موجود وضع اسناد -2

 شده طراحی نمای اسناد -3



 کلی اطالعات -1

ارائه جدول مشخصات ساختمان  1-1   

 شماره پرونده

 نام مالک

 منطقه و ناحیه

 آدرس ملک

 مساحت ملک

تفصیلیپهنه طرح   

 سطح اشغال 

 تراکم

جدول بنای مجاز   

(مجاور ملک)معابر اصالح شده   

(1/2000)ارائه جانمائی ملک   

 ارائه پالن موقعیت پیشنهادی

تعریف ساختمان 2-1   

تعداد نمای قابل مشاهده از فضای شهری   

پالک  جهت گیری  

 موقعیت بنا در بدنه شهری

 نوع بافت



ارائه جدول مشخصات ساختمان  1-1   

 شماره پرونده 120101258

 نام مالک سید محمد حسینی

2ناحیه  – 12 منطقه  منطقه و ناحیه 

3پالک  –بخش  شهریور خیابان فیاض 17   آدرس ملک 

 مساحت ملک  مترمربع 340

R122  تفصیلیپهنه طرح  

60%  سطح اشغال  

300%  تراکم 

(مطابق مندرجات پروانه) جدول بنای مجاز    

متری 12از شمال  (مجاور ملک)معابر اصالح شده    

 نما اطالعات -1



 (1/2000)جانمائی ملک ارایه 

ارائه پالن موقعیت پیشنهادی 

تعداد نمای قابل مشاهده از فضای شهری  2  

جنوبی -شمالی  پالک  جهت گیری   

 موقعیت بنا در بدنه شهری میان افزا دوبر

 نوع بافت نوساز

 تعریف ساختمان 2-1



 راهنما ستون

 جهت گیری پالک  
 غربی-شرقی جنوبی-شمالی 

 غربیجنوب-شرقیشمال شرقیجنوب-غربیشمال

 شهری موقعیت بنا در بدنه

   افزا میان
 بافت شهری   ملک مورد درخواست در 

 دارای صرفاً دسترسی به یک گذر یا دو گذر 
 .و در میانه بدنه شهری است

بناتک
شهریبافتدردرخواستموردملک

 استجهاتتمامازگذربهدسترسیدارای

 
 یا کنج نبش

 بافت  ملک مورد درخواست در
 شهری  در محل تقاطع دو گذر قرار دارد


(یادوبریک)پیچ





(یکیادوبر)آکس


بافتشهریدرمحورملکمورددرخواستدر
 .دیدازگذرمقابلاست

 .  دارای نما می باشد به گذر ازملکبه ازای هر ضلع     (بناها تکغیر از )تعداد نمای قابل مشاهده از فضای شهری 

 نوع بافت

در18منطقهوشرقشمالدر4و8منطقهوغربشمالدر5و2مناطقبافتمانند.استشدهاضافهتهرانبهاخیردهههایطیکهبافتی : نوساز بافت
 .شرقیجنوبدر15و14منطقهوغربیجنوب
نظیرشمالیمحالت.شودمیمحسوب(اخیرقرننیمدرویژهبه)شهرتاریخیوقدیمیهستهوتهرانشهرجدیدتوسعهفاصلحدبافتاین : میانی بافت
 هستندبافتگونهاینازنمونههاییشرق،درحسینامامونارمکوغربوشمالدرستارخان،گیشا،امیرآبادآباد،یوسف

بیشترین،قدیمتهرانمحدوده.گیرددربرمینیزراطهماسبیتهرانتاریخیمحدودهواستشدهتعیینوتعریفناصریتهرانمحدودهدر : تاریخی بافت
 .هستندبافتاینبارزنمونه12و11مناطق.میآیدشماربهشهرتاریخیهویتودادهجایخوددرراشهرارزشمندبناهای
 ...وزرگنده،دزاشیبدربند،مانندیکمنطقهمحالتازبرخی.دارندروستاییبافتاندشدهاضافهتهرانبهبعداکهروستاهایی : روستایی بافت

 راهنمای چگونگی تعریف ساختمان  2-1



  موجود وضع اسناد -2

نمای موجود 1-2   

 نمایاصلی الزامی

 نمایجانبی الزامی

 نمایکنج درصورتوجود

مجاورین ویژه/ مجاورین نمای 2-2  

1تصویرنمایاصلیساختمانمجاورراستی الزامی  

2تصویرنمایاصلیساختمانمجاورراستی الزامی  

1تصویرنمایاصلیساختمانمجاورچپی الزامی  

   2تصویرنمایاصلیساختمانمجاورچپی الزامی

1تصویرنمایاصلینمایروبرو الزامی  

2تصویرنمایاصلینمایروبرو الزامی  

3تصویرنمایاصلینمایروبرو الزامی  

 تصویرازبناهایواجدارزشدرمحدوده درصورتوجود

1ازنمابههمراهمجاورینپرسپکتیویتصویر الزامی  

2ازنمابههمراهمجاورینپرسپکتیویتصویر الزامی  

پانوراما  3-2   

 الزامی
موقعیتساختماندربدنهشهریبهپانورامای

 همراهمجاورین

 الزامی
بدنهشهریروبرویساختمانبههمراهپانورامای

 مجاورین

 تحلیلتاکیداتغالبدربدنهشهری اختیاری

 تحلیلپروخالیبدنهشهری اختیاری

 تحلیلسطوحشفافوکدربدنهشهری اختیاری

 تحلیلمصالحبدنهشهری اختیاری



ساختمان اصلی های نما تصویر 

ساختمان جانبی های نما تصویر 

کنج از تصویر 

نمای موجود 1-2   



نمای مجاورین 2-2  

1 راستی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر   

2 راستی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

1 چپی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

2 چپی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

1 روبرو نمای اصلی نمای تصویر 
 
2 روبرو نمای اصلی نمای تصویر   

 
3 روبرو نمای اصلی نمای تصویر 

 

محدوده در ارزش واجد بناهای از تصویر ( زاویه  دو از ) 1 مجاورین همراه به نما از پرسپکتیوی تصویر 



ساختمان دوم بر 1 راستی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

ساختمان دوم بر2 راستی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

ساختمان دوم بر1 چپی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

ساختمان دوم بر2 چپی مجاور ساختمان اصلی نمای تصویر 

تصویر نمای ساختمان های مجاور به ازای گذرهای موجود در اطراف ملک مورد نظر 

مجاورین همراه به نما از پرسپکتیوی تصویر  



پانوراما  3-2   

پانورامای موقعیت ساختمان در بدنه شهری به همراه مجاورین 

2مجاور چپی  1مجاور چپی   1مجاور راستی   2مجاور راستی    موضوع طراحی  

 موضوع طراحی 



پانورامای بدنه شهری روبروی ساختمان به همراه مجاورین 



 شده طراحی نمای اسناد -3

طرح سه بعدی از کل نما 1-3   

(دیدناظر-رندرسهبعدی)نمایساختمان الزامی

رندرسهبعدیدیدپرندهازبامباتاکیدد)نمایبام الزامی
(برجانمائیتاسیساتوتجهیزات

(دیدناظر-رندرسهبعدی)تصویرنمایشب الزامی

 طرح به ازای هر گذر  2-3

جانمایینمایطراحیشدهدربدنهشهری الزامی

نماهایاصلیبهازایهرگذر الزامی

(جانبی –حیاط)نماهایفرعی الزامی

 ویژه   خروجی های   3-3

 الزامی
رندددرسددهبعدددیازجزئیددات،الحاقدداتوتزیینددات

استفادهشدهبههمراهتوضیحات

 الزامی
یادیوارحیداطهمکفرندرسهبعدیویژهازطبقه

باتاکیدبرورودیبههمراهتوضیحات

رندرسهبعدیازنقشرخبامبههمراهتوضیحات الزامی

درصورت
 شمول

برایمعلولیندسترسپذیرینقشهجزئیاتاجرائی

درصورت
وجود

نقشهجزئیاتاجرائیجانمائیتابلوهادرنمایطبقده
 (غیرمسکونیکاربرداغلببرای)همکف

 ترسیمات فنی 4-3

همراهراهنمافنیدوبعدینمابهنقشه الزامی

بهتفکیکطبقاتمصوبپالنهاینقشهفنیدوبعدی الزامی

 الزامی
نقشهفنیدوبعدیمصالح،تزئیناتوالحاقداتنمدابده

همراهراهنما

طراحیتوجیحایده اختیاری

الزامی فنینورپردازیتوضیحمشخصات 

 الزامی
خارجیباتاکیدبرجزئیداتجدارههایعمودیاز برش  

 wall)1/20بدامقیداساتصالعناصرنمابهسازهاصلی

section )

جدول رنگ و مصالحارائه  5-3   

 مشخصات آماری مصالح و رنگ کد رنگی درصد پوشش نما



 پرنده از بام با تاکید بر رندر سه بعدی دید )نمای بام

 (جانمائی تاسیسات و تجهیزات

طرح سه بعدی از کل نما 1-3   

 (دید ناظر-رندر سه بعدی)تصویر نمای شب 

 (دید ناظر-رندر سه بعدی)نمای ساختمان 



طرح به ازای هر گذر  2-3  

جانمایی نمای طراحی شده در بدنه شهری 

 (رندر سه بعدی)هر گذر  ازاینماهای اصلی به 

 (  رندر سه بعدی(  )حیاط –جانبی )نماهای فرعی 

 موضوع طراحی 



توضیحات همراه به شده استفاده تزیینات و الحاقات جزئیات، از بعدی سه رندر 

خروجی های ویژه    3-3  

تاکید با حیاط دیوار یا همکف طبقه از ویژه بعدی سه رندر 

 توضیحات همراه به ورودی بر
توضیحات همراه به بام رخ نقش از بعدی سه رندر 

معلولین برای پذیری دسترس اجرائی جزئیات نقشه 

همکف طبقه نمای در تابلوها جانمائی اجرائی جزئیات نقشه 



ترسیمات فنی 4-3  

راهنما همراه به (بعدی دو) نما مصالح نقشه طبقات تفکیک به مصوب های پالن بعدی دو فنی نقشه 



اتصال جزئیات بر تاکید با خارجی های جداره از عمودی برش 

 ( wall section) 1/20 مقیاس با اصلی سازه به نما عناصر

نما به الحاقی عناصر جزئیات 



جدول رنگ و مصالحارائه  5-3   

 مشخصات آماری مصالح و رنگ کد رنگی درصد پوشش نما

(ذکرنوع)انواعآجر قهوهایروشن 60  

گرانیتسنگ سفید 25  

 شیشه شفاف 15

 مشخصات آماری  رنگ مصالح 

.در این قسمت درصد مصالح استفاده شده در نما را مشخص نموده و بر اساس کدهای زیر رنگ مربوطه را انتخاب کنید  

 روشن متوسط تیره انواعرنگ
 W سفید

 T شفاف

 خاکستریروشن خاکستریمتوسط خاکستریتیره خاکستری
تیرهقهوهای قهوهای  قهوهایروشن قهوهایمتوسط 
 قرمزروشن قرمزمتوسط قرمزتیره قرمز

تیرهفیروزهای فیروزهای  فیروزهایروشن فیروزهایمتوسط 
 آبیروشن آبیمتوسط آبیتیره آبی
 سبزروشن سبزمتوسط سبزتیره سبز
 زردروشن زردمتوسط زردتیره زرد

 صورتیروشن صورتیمتوسط صورتیتیره صورتی
 بنفشروشن بنفشمتوسط بنفشتیره بنفش
متوسطسرمهای سرمهایتیره سرمهای  سرمهایروشن 

.دراینقسمتنامرنگرامشخصنمائید  سایررنگها  



 قهوه ایرنگ  رنگ آبی
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 رنگ زرد فیروزه ایرنگ 
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 رنگ قرمز رنگ سبز
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 رنگ بنفش سورمه ایرنگ 
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