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 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 

 چرا این راهنما؟
، تهیه شده است. در فرآیند وحدت رویهاین راهنما با توجه به نیاز کمیته هاي نما جهت داشتن یک 

تدوین این سند تالش شده است تا حد ممکن تمامی موارد عام مورد نیاز براي طراحی و بررسی نماهاي 
 ساختمانی مدنظر قرار گیرد. 

 
 

 

 مخاطب راهنما:
، معمارانو در وهله دوم  (کمیته نما) ارزیابان نماهاي ساختمانیمخاطبان این راهنما در وهله اول 

 هستند. حان نماطرا
 
 
 

 

 منابع و مآخذ راهنما:
 محمدکریم پیرنیاشناسی معماري ایران، سبک
 کسمایی مرتضی، معماري و اقلیم

 یان بنتلی، مصطفی بهزادفر (مترجم)محیط هاي پاسخده، 
 جهانشاه پاکزادراهنماي طراحی فضاهاي شهري، 

مصطفی عباس  (مترجم)، رضازادهراضیه  اندرو یازوسکی، ریچارد هدمن،مبانی طراحی شهري، 
 )(مترجم زادگان

 )یورگ کورت گروتر، جهانشاه پاکزاد (مترجم)، عبدالرضا همایون (مترجمزیبایی شناسی در معماري، 
 کامبیز نوایی، کامبیز حاجی قاسمیخشت و خیال، 

 ، جهانشاه پاکزاد، الهام سوريموازین طراحی نماهاي مکان محور
 ، محمود توسلیي تهرانطراحی شهري در بخش مرکز

 ، محمود توسلیطراحی شهري (ساماندهی یا نظم دهی ترکیب بدنه خیابان)
 ، جهانشاه پاکزاد، الهام سورييشهري هان مکادازي پررنوي هنمارا

ملک )، هاي شهري و نقش آنها در کیفیت محیط (معیارهاي نماسازي در فضاي شهريجداره
 طباطبایی

 محمدمهدي عابدي، شدهالحاقات نما، نیاز فراموش 

 

 دستگاه نظارت:
 اداره کل معماري و ساختمان شهرداري تهران

برداري از کلیه حقوق چاپ، تکثیر و مالکیت معنوي این اثر متعلق به شهرداري تهران است و هرگونه کپی
 این سند باید با ذکر منبع مشخص صورت پذیرد. 

 
 مشاور تهیه کننده طرح: 

 آرمانشهرمهندسین مشاور 
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 سپاس فراوان از:

، دکتر سهیال صادق زاده، مهندس بهزاد اتابکی، مهندس مجید نادري، مهندس امیر فرجامی ، دکترمهدي صالحیدکتر علی اعطا، مهندس 
بابک زیرك، مهندس فاطمه همتیان، دکتر ندا ضیابخش، مهندس سارا امینی، دکتر نسیم ایرانمنش، مهندس عطیه حسنی، مهندس 

  راد و دکتر جهانشاه پاکزاد.، دکتر فرهاد مقدمهستی جعفرنژاد، دکتر علی صفوي، مهندس شفا ثابتی، دکتر علی شرقی
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 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 راهنماي استفاده:
هاي نماست. بنـابراین ایـن   جهت ایجاد وحدت رویه در کمیته "راهنما" سند این سند صرفا یک •

االجرا براي طراحان نیست و صرفا یک راهنماي کیفی جهت ارتقـاي همـاهنگی   ضابطه الزم سند
 گانه تهران است.  22هاي نماي مناطق بین کمیته

و  "نحـوه اجـرا  "تدوین شـده اسـت. لـذا موضـوعاتی ماننـد       "نما طراحی"براي موضوع  مشخصااین راهنما  •
 .که مخاطبان مشخص دیگري دارد استنما نیازمند تهیه راهنماهاي دیگر  "نگهداري"

• و  اي براي درك بهتر راهنمـا نمونه صرفاراهنما  مصادیق ارائه شده به صورت کروکی براي هر بند
بنابراین متن اصلی راهنما معیـار اصـلی قضـاوت     هدف از آن ارائه الگو براي طراحی نبوده است.

 است.
شهري و معمـاري بـراي   اي موجود طراحیحرفه راهنماي ارائه شده بر اساس مبانی نظري مشخص و تجارب •

شـهري و  طراحی نماست و سعی شده است تا جوانب مختلف پیشنهاد شـده بـراي نماهـا از منظـر طراحـی     
 معماري مدنظر قرار گیرد.

مبانی نظري اي از مبانی نظري استفاده شده براي تهیه راهنما ارائه شده است تا قبل از موارد راهنما خالصه •
 اهنما مشخص باشد.ارائه ر

 هاي خود از نماهاي ساختمانی را با این راهنما هماهنگ کنند.اعضاي کمیته نما باید قضاوت •
 هاي نما تواما دیده شود.در این راهنما تالش شده است تا مسائل ماهوي و رویه اي کمیته •
ا تقسیم بندي راهنماي حاضر نظر به تفکیک وظایف با تاکید بر همکاري و مشارکت اعضا دارد، لذ •

 .صرفا جهت ایجاد وحدت رویه و دربرگرفتن تمامی نکات قابل بررسی صورت گرفته است موجود
فضـاي  «، »موقعیـت در بدنـه  «قبل از استفاده از این راهنما الزم است، اعضاي کمیتـه موقعیـت بنـا از نظـر      •

کرده و سپس بر اساس بنـدهاي مربـوط    مشخصبنا را » نقش سلسله مراتبی«، و »کاربري«، »شهري مجاور
 که در این راهنما مشخص شده است، نماها را بررسی نمایند.  

به صورت عام مطـرح  توصیه هاي مربوط به طراحی  این راهنما صرفا بعنوان یک وحدت رویه است و نکات و •
 شده است.

و ابتداي راه است. سـعی شـده    گرددمیاولین بار در ایران تهیه بنظر میرسد این سند براي با توجه به اینکه  •
، طراحی شـهري  نظران و کارشناسان حوزه معماريکارشناسی اساتید، صاحبمختلف  نظراتتا حد مقدور از 

پذیري الزم براي بروزرسانی آن در آینـده بـر اسـاس    انعطاف گردد؛ اما با این حالمند و مدیریت شهري بهره
هاي بروزرسانی شده این سند باید در آینـده بـر اسـاس سـنجش     نسخهبنابراین  بینی شده است.نیازها پیش

 پذیري آن و بازخوردهاي فنی و اجرایی تهیه شده و ابالغ گردد.وضعیت تحقق
معمـاري و  "هـاي  در آخر امید است در آینده اي نه چندان دور شـهرداري تهـران اقـدام بـه ایجـاد کمیتـه        •

گردد، این سند در حال حاضر تنها براي مجددا خاطرنشان میبه جاي کمیته هاي نما کند.  "طراحی شهري
 "معمـاري و طراحـی شـهري   "هـاي  هاي نما تهیه و تدوین شده است؛ لذا در صورت تشـکیل کمیتـه  کمیته

 خواهد بود. ي آنو ارتقا مجدد مشخص است که این سند نیازمند بازنگري
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 ساختار راهنما: -3
شهري مربوط به نماهاي شهري تهیه شده است. لذا در تدوین راهنما این راهنما بر اساس مبانی نظري طراحی

اند. مشخصا تاثیر بسزایی داشته »مراتبینقش سلسله«، و »کاربري«، »فضاي شهري مجاور«، »موقعیت در بدنه«
 طراح شهري عضو کمیته وظیفه دارد نما را از منظر این چهار موضوع ارزیابی کرده و امر را براي قضاوت بهتر

 عضو معمار کمیته تسهیل کند. در زیر ساختار مربوط به راهنما ارائه شده است.

 
 ساختار راهنما-1 تصویر

  

 4                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري
 
 

www.simcon.ir

https://simcongroup.ir/


 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 5                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري
 
 

 مبانی نظري استفاده شده در راهنما -4

 انواع موقعیت بنا در بدنه شهري 
طبعا موقعیت  .)1390(طباطبایی، ترین موازین طراحی نما از نظر طراحی شهري است توجه به موقعیت بنا در بدنه یکی از اصلی

آن تاثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال در یک فضاي شهري مشخص بناهایی که  ۱بنا در بدنه بر میزان دید و همپیوندي بصري
د نسبت یه یک بنایی که میان افزاست در معرض دید بیشتري هستند. بنابراین دانستن در نبش یا آکس یک خیابان قرار دارن

 و بررسی این موضوع در فرآیند ارزیابی نماهاي ساختمانی مهم است. در ادامه به انواع موقعیت بنا در بدنه پرداخته می شود.
  

 میان افزا

 

 بافت درون در که هستند بناهایی افزا،میان بناهاي
 بناهاي. شوندمی افزوده بناها سایر میان در و موجود

 موقعیت در بناها سایر از بیش آنکه علت به افزا میان
 این از بخش مهمترین دارند، فراوانی دیگر هاي

 .هستند بنديدسته

 
 کنج یا نبش

 

به بناهایی که در محل تقاطع دو فضاي شهري قرار 
این بناها  اند، کنج یا نبش اطالق می گردد. گرفته

 نسبت به میان افزاها بیشتر در معرض دید قرار دارند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 آکس موقعیت

 
 
 

بناهایی که در انتهاي مسیرهاي مستقیم قرار گرفته اند 
و انسداد بصري ایجاد می کنند. این بناها نیز بخاطر 

جهت بررسی میزان اهمیت بصري مکان هاي مختلف. هرچه هم پیوندي بصري در یک مکان باالتر باشد،  space syntaxاصطالح رایج در تکنیک  1
 آن مکان بیشتر در معرض دید است. 
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 ، اهمیت باالیی دارند.عمر تماشاي زیادمیزان 

 

بدون اتصال به ساختمان ها این تیپ از ساختمان
دیگري در زمینه قرار گرفته و اغلب تمام جهات آن 

 قابل رویت است.

 

 بناتک

 
اند به هایی که در موقعیت پیچ قرار گرفتهساختمان

هاي دریافت منظر بسیار لحاظ برخورداري از کانون
ها در موقعیتی قرار قوي هستند. این ساختمان

گیرند که از دو طرف معبر و تمام جهات، دید می
 ها وجود دارد. مستقیم به آن

 

 موقعیت پیچ
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 توقعات از نماي هر کاربري توجه به 
یکی از موثرترین عوامل مربوط به طراحی نما، کاربري مربوط به ساختمان است که مستقیماً بر نحوه طراحی نما تاثیر 

گذارد. همه ي ما میدانیم که شهروندان باید بتوانند نماي یک ساختمان اداري را با یک ساختمان مسکونی و یا تجاري می
معمار باید بتواند در طراحی هاي خود ارتباط بین فرم، عملکرد و معنا را تا حد امکان تقویت نماید. از طرفی تمیز دهند. لذا 

کند. در نگاهی صحیح تر طراحی نه تنها باید کاربري محور طراحی نماي کاربري محور در مجموع به خوانایی شهر کمک می
توان گفت به صورت کلی از نما در کل مید به خوانایی شهر کمک کند. باشد تا بتوان "مکان محور"باشد بلکه در واقع باید 

چهار توقع داریم. یکی آنکه به عنوان محافظ عمل کند. دو آنکه رابط بین درون و بیرون باشد. سه آنکه به نحوي معرف مالک 
هر کاربري در چارت زیر ارائه شده رایج ترین توقعات از  خود باشد و در نهایت بتواند جزئی از یک کل (جداره و شهر) باشد.

 است.

 
 )1391 سوري، و پاکزاد( مختلف هايکاربري نماهاي از توقعات انواع -2 تصویر

 
  

نماي مسکونی

آرامش

خودمانی بودن

مقیاس انسانی

دنجی

دخالت پذیري

خاطره انگیزي

نماي اداري

صالبت

ثبات

کارایی

نظم

تحرك

نماي مذهبی

تقدس

خودمانی بودن

تجمع پذیري

کارائی

دعوت کنندگی

نماي فرهنگی

ارزشمندي

سرزندگی

تجمع پذیري

کارائی
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 )1391 سوري، و پاکزاد( مختلف هايکاربري نماهاي از توقعات انواع -3 تصویر

  

نماي جهانگردي و  
پذیرایی

آرامش درونی

ایمنی و امنیت

رفاه و آسایش

بهداشت

شادابی

نماي آموزشی

آرامش

دقت

نظم

ارزشمندي

نماي درمانی

آرامش درونی

بهداشت

دقت

روزآمدي

نماي تجاري

سرزندگی

تنوع

ایمنی و امنیت

یدعوت کنندگ

ورزشی

روزآمدي

سرزندگی

یدعوت کنندگ

ایمنی
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 مجاورتوجه به فضاي شهري  
مسلم است که طراح نما باید بداند که بنایی که وظیفه طراحی نماي آن را بر عهده گرفته، در مجاورت چه نوع از فضاي شهري 

ها عنصر عمودي فضاهاي شهري هستند، باید در خدمت فضاهاي قرار دارد. در هر صورت با توجه به اینکه نماي ساختمان
فضاي شهري بر طراحی نماهاي ساختمانی موثر هستند. اگر بعنوان مثال طراح نما شهري باشند. پس توقعات کیفی از هر 

بست قرار گرفته است یا در مجاورت بزرگراه، باید بر اساس دید از جاده طراحی روي این موضوع مسلط نباشد که بنا در بن
رانندگان را پرت نموده و موجب کند یا دید عابر، ممکن است نمایی با جزئیات بیش از حد طراحی کند که حتی حواس 

در ادامه انواع فضاهاي شهري در دو  پس توجه به فضاي شهري مجاور و توقعات از آن در طراحی نما مهم است.تصادف گردد. 
 دسته مسیر و گره را تعریف می کنیم.
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 تصویري از یک خیابان عبوري-4 تصویر

 
 تصویري از بلوار-5 تصویر

 
 تصویري از یک خیابان شهري-6 تصویر

 
 تصویري از یک خیابان محلی-7 تصویر

 
  تصویري از یک کوچه (بن بست)-8 تصویر

 یک پیاده راه تصویري از-9 تصویر
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 تصویري از یک بزرگراه-10 تصویر

 
 نمونه اي از یک میدان شهري-11 تصویر

 
 نمونه اي از یک میدان تشریفاتی-12 تصویر
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 )1391 پاکزاد،( شهري فضاي بعنوان مسیر انواع -13 تصویر
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 )1391 پاکزاد،(  شهري فضاي بعنوان گره انواع -14 تصویر
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 کیفیات موردانتظار از هر فضاي شهري 
در طراحی شهري از هر فضاي شهري توقعاتی می رود که در ادبیات این حرفه به تفصیل در مورد آن صحبت شده است. با 
توجه به اینکه جداره هاي شهري و نماهاي ساختمانی جزئی از فضاهاي شهري هستند، این عناصر مهم بر کیفیات مورد توقع 

 د در خدمت توقعات از هر فضاي شهري قرار گیرند. از هر فضاي شهري تاثیر میگذارند. بنابراین بای

 

 

  

کوچه و بن
بست
آرامش

خودمانی بودن

دنجی

امنیت

خیابان 
محلی

آرامش

امنیت

خودمانی 
بودن

بلوار

مفرح بودن

دلباز بودن

خیابان 
عبوري

نظم

وضوح

سادگی

خیابان 
شهري

انعطاف

سرزندگی

خاطره انگیزي

میدان 
محلی

آرامش

خودمانی بودن

محصوریت

امنیت

میدان 
یتشریفات

انضباط

شکوه

میدان 
شهري

تعین فضایی

انعطاف پذیري

بزرگراه

ایمنی

وضوح

سادگی

پیاده راه

سرزندگی

رينفوذپذیري بص

انعطاف پذیري

امنیت
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 نقش سلسله مراتبی بنا در مقیاس هاي مختلف 
د ـینآک فرـعناصر طی یا و جزاین است. اتشکیل یافته د خوي هندزعناصر ساا و جزاز است که احد واکلیتی شهر 
در ست اممکن ، ندد دارجووشهر در هایی که نساختمامیباشند. ط تباآن در اربه ط کلیت مربوبا شهر و ی ـتبالهمرـسلس
تصویر در حتی نقشی که د آن و عملکرو همیت ، اهانساختماه جایگاس ساابر س ین مقیاایابند. وز رـف بـمختلي اـهس اـمقی

 د.وـمشخص میشدم دارد هنی مرذ

 

 
 ساختمان مسکونی در مقیاس منطقه-15 تصویر

 

 
 ساختمان مسکونی در مقیاس محله مسکونی-16 تصویر

 

  

فضاي شهري

محله

منطقه

شهر

 15                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري

 
 

www.simcon.ir

https://simcongroup.ir/


 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 با اقلیمهمسازي  

 اصـول  بـا  مطـابق  سـازهاي وسـاخت  و پایدار به توسعه توجه لزوم تکنولوژي، پیشرفت و توسعه با امروزه

 اقلیمی شرایط است. شناخت برخوردار اهمیت خاصی از موجود طبیعی منابع از بهینه استفاده راستاي در معماري

 .است منطقه آن در هاکاربران ساختمان راه و آسایش ایجاد در عوامل مهمترین از منطقه هر در
پود بناهـا، آثـار معمـاري و هنـر شهرسـازي      ز با آن که در تـارو آمیاحترام به طبیعت و برخورد مسالمت

هـاي  گیري از شاخصزیست دارد. بهرهبا محیط هاگذشتگان جاري و ساري بوده است نشان از ارتباط پیوسته آن
بومی محیطی به عرضه فضاهاي توانمندي از لحاظ مهیا ساختن شرایط آسایش منجر شد. ایـن فضـاها در   زیست

عین ساماندهی و هدایت روابط درون فضایی، رابطه دوسویه و متعامل با محیط برقرار کرده و خـود جزئـی از آن   
 یبا نگاه است.در واقع هدف هماهنگ بودن با آن  د،یآیمبر عتیوم همساز بودن با طبچنان که از مفهآن. شدند
 يتوان الگوهـا یتگان مشگذ ینحوه زندگ نیشان و همچنرامونیپ طیو جانوران با مح اهانیگ يو سازگار عتیبه طب

 يو کاهش مصرف انرژ يمعمار یمنطقه در طراح ره یمیاقل طیاز شرا يریگبهره يبرا يانهیهوشمندانه و کم هز
 .دیدر ساختمان برگز

  
 عناصراقلیمی - 17 تصویر

 
کـرد. طراحـی در ایـن سـبک     در دوران معاصر این کیفیت بیشتر از همه در معماري اکوتک نمـود پیـدا   

عنـوان بخشـی از   این اساس است که ساختمان جزئی کوچک از طبیعـت پیرامـونی اسـت و بایـد بـه      معماري بر
اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد.  این کیفیت یکی از کیفیاتی است که در شهري مثل تهران به 

آوري مصالح و مبحث انـرژي کـه   هاي ما بدون توجه به طبیعت، بومغفول واقع شده است. اکثر ساختمانشدت م
هاي موجود رسد ساختار قوانین و دستورالعملبه نظر میشوند. هد بود ساخته مییکی از مسائل آتی کشور ما خوا

خصـوص شـهرداري   ساز در کشور مـا ب وت. زیرا ضوابط ساختکرده اسهر تهران نیز این موضوع را تشدیددر ش
 زیست نیست. تهران در خدمت محیط

 يمیزان سطح بازشو، نادرستها در محل اختمان، مانند قراردادن پنجرهسعلت طراحی نامناسب  گاهی به، امروزه

هایی که هواي خارج دلپذیر و خوب است هواي ها، در زماندر جداره ناهماهنگنامتناسب با اقلیم یا مصالح 

 شود. می نامطلوبداخل ساختمان 

طراحی اقلیمی

گیري نماجهت

شکل و موقعیت 
بازشوها

مصالح و رنگ و 
بافت

الحاقات مانند 
سایبان
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 جهت تابش خورشید در طول روز - 18 تصویر
اساس گرمایش در فصل زمستان و سرمایش در فصل  احی برهاي مختلف و طرطراحی ابنیه باید با توجه به اقلیم

ژي و آسایش انسان به جویی در مصرف انر، توجه به صرفهبر اساس اقلیمبستان صورت گیرد. در طراحی تا

ف الاز: مقاومت در مقابل اتعبارتند متناسب با اقلیم هاي طراحیزمستان، هدف درشود. فراهم می بهترین صورت

-چه بیشتر حرارت خورشیدي، مانند پرتوي آفتابی که از پنجرهبیرون ساختمان و جذب هر حرارت بهو خروج 

شوند، یعنی مقاومت در برابر حرارت تابشی خورشید با ها معکوس میتابد. در تابستان، این هدفهاي جنوبی می

 .ف هر چه بیشتر حرارت داخل ساختمان موردنظر استالایجاد سایه و ات

 ده نمادهناجزاي تشکیل 

که در ادامه به  و... هستندورودي الح و بافت و رنگ، روزنه و بازشو، دهنده نما شامل مصاجزاي تشکیل

 .شودتعریف و بررسی اجمالی هرکدام پرداخته می

 

 مصالح، بافت و رنگ 

اي بودن به راحتی قابل تنظیم بوده و در ضمن تاثیر زیـادي در ایجـاد   یکی از عناصري که به دلیل پوسته
. نکته دیگر رنـگ اسـت کـه در    استهماهنگی بین ابنیه دارد، مصالح نما، بافت یا نوع پرداخت و بکارگیري آن 

اص و مسـکونی بـه شـدت تحـت     اغلب کشورهاي جهان نیز جهت حفظ هویت شهري و ایجاد تمایز بین ابنیه خ
گیرد. البته در جایی که از نظر کاربردي و تیپولوژي تمایز بین طبقه همکف و طبقات باالتر وجـود  کنترل قرار می

 و مصالح، بافت و رنگ در طبقه همکف و در باال بطور متمایز قید خواهد شـد. تبـاین میـان رنـگ و شـکل      ،دارد
سـرد   هـاي هـاي گـرم از رنـگ   ر ایجاد تعـادل بصـري مـوثر اسـت. رنـگ     اندازه و بافت یا شکل و نورپردازي د

اجزا با رابطه-6
یکدیگر

تاسیسات-5 الحاقات-4 ورودي-3 روزنه و بازشو-2
مصالح، بافت  -1

و رنگ
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هاي شـهري,  (طباطبایی, جداره هستند. ترهاي رقیق سنگینهاي غلیظ از رنگسرد و رنگ هايو رنگترند سنگین
 )31, ص. 1390

 

  
 و رنگمصالح و بافت  - 19 یرتصو

 

 

 ساختمانی مصالح با هایینساختما شاهد شهر سطح در ،دمیشو همشاهد باال یروتصا در که همانگونه
 از: تندرعبا ندمیشو دهستفاا مسکونی يهانساختما ينما در که مصالحی هعمد .هستیم نما در وتمتفا

 مرمر و تناورتر ،نیتاگر سنگ •
 جرآ •
 سفید سیمان •
 فلز و امپوزیتک •
 بچو •
 شیشه •
 و کاشیسفال  •
 ترکیبی از دو یا چند مصالح •

ـ یجا یطــ مح در را یـخاص ايهو و لحا صخا نگر در هشد دیابدیهی است کاربرد هریک از مصالح   داـ
 بر کیفیت محیط دارد. ییازـبس أثیرـت و دهوـنم

 نماهاي آجري 

مصـالح   تـرین دوسـتی. آجـر، پرمصـرف   تـاریخ گرایـی و  آجر نماد معماري بشر است: نماد افتادگی، بومی
معماري جهان بوده و هست که هنوز هم با انواع و اقسام خود، ذهن بزرگترین معماران جهان را به خود مشـغول  

 )104, ص. 1395(مختارپور, نما در سیماي شهر (بارویکردي برمبانی نظري و ضوابط),  می نماید.
پـذیر، بـادوام، ارزان و   بافت، مصالح، اقلیم و عملکرد نـدارد، زیـرا انعطـاف   این مصالح محدودیتی در فرم، 

 امکان تهیه آجر در هر زمان و مکانی وجود دارد.  این،عالوه بر  است.و کار با آن آسان  بودهمند هویت
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کـه آجـر    برد. او اعتقاد داشـت دهنده مفاهیم به کار میماریو بوتا در بناهاي خود، آجر را به عنوان انتقال
گرا است که در آثار معماران امروزه آجر نماینده معماري زمینه شود بنا حس معلق و آزادگی پیدا کند.باعث می

(مختـارپور, نمـا در سـیماي شـهر (بـارویکردي برمبـانی نظـري و        ایرانی با اشکال جدید به کار گرفته می شود. 
 )108, ص. 1395ضوابط), 

 
 آجر در نماهاي ساختمانی - 20 ریتصو

 نماهاي سیمانی 

را در معماري دانشـگاه تهـران    شمسی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه رایج آن 30اواسط دهه مصالحاین 
نماي ساختمان با پاشیدن هاي گوناگون که پس از اندود در هایی با رنگدانهتوان مشاهده نمود. استفاده از پودرمی

بـراي   گیـرد. هاي پودر سـنگ در نمـا قـرار مـی    فشار آب بر نماي ساختمان و شسته شدن سیمان رویه نما، دانه
اي براي شود که از حاشیهجلوگیري از ترك اندود نما، شیارهاي افقی و عمودي با فواصل معین در نظر گرفته می

(مختارپور, نمـا در سـیماي شـهر (بـارویکردي برمبـانی نظـري و        شود.اي نیز استفاده میتزئین به صورت تیشه
 )128, ص. 1395ضوابط), 
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 نماي سیمانی-21 تصویر

 نماهاي سنگی  

مزایاي سنگ در دهه هفتاد شمسی بود که استفاده از سنگ در تهران رواج پیدا کرد. پس از مطرح شدن 
هاي مرمریت و گرانیت که نقش مهمی در نماهاي ساختمانی داشتند، کمرنگ شده و سنگ تراورتن در نما، سنگ

 تراورتن به عنوان مصالح محبوب بین سازندگان مورد استفاده فراوان قرار گرفت. 
خـارجی اسـتفاده   هایی کـه در نمـاي   سنگ انتخاب ابعاد و جنس سنگ، بستگی به محل استفاده آن دارد.

  شوند باید در مقابل عوامل جوي مانند تابش خورشید، باران، گازهاي موجود در هوا و غیره مقاوم باشند.می

 
 نمونه هایی از نماهاي سنگی - 22 ریتصو

 نماهاي بتنی 

د. براي بسیاري از بناهاي یادمانی ناین نماها ریشه در دوران جنگ جهانی دوم، خصوصا کشور بریتانیا دار
پـذیري و تنـدیس  . علت این امر در خاصیت روایی، شکلاستو سردرها، بتن اولویت نخست در انتخاب مصالح 

 )138, ص. 1395(مختارپور, نما در سیماي شهر (بارویکردي برمبانی نظري و ضوابط),  وارگی آن است.
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 هایی از نماي بتنینمونه -23 ریتصو

 اينماهاي شیشه 

شمسی مورد توجه قرار گرفت. در این روش نماسازي، نماي ساختمان  70از اواسط دهه اي نماهاي شیشه
است. این  شود که بعضا ناهمگون با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایرانبه طور کامل با شیشه و پروفیل پوشانده می

روش داراي مزایا و معایب مختلفی است. از طرفی، این نما با اقلیم وآفتاب تابان ایران به علل هدر رفـتن انـرژي   
اي که در ایران هم مـورد توجـه   البته باید توجه داشت نسل جدید نماهاي تمام شیشه وانعکاس نور تناقض دارد.

اي هـاي شیشـه  از طـرف دیگـر، نمـا    ط به آن را کاسته است.هاي مربوقرار گرفته است، بخش زیادي از نگرانی
توانـد کیفیـات خـاص    و رعایت استانداردهاي مربـوط بـه آن مـی    اي استاندارد داردهمچون هر محصول صنعتی

  خودش را دارا باشد.

 
 اينماي شیشه - 24 ریتصو

 نماهاي چوبی 

نماي ساختمان به دالیل مختلفی مانند زیبـایی نمـاي چـوب، طبیعـی     بکارگیري چوب در فضاي خارجی و 
انعطاف در طراحی و اجرا، آن را براي طراحان و معماران بسیار جذاب نموده است. بـه دلیـل    بودن، ماندگاري و

 هایی مانند اشباع کردن، فـرآوري بـا  براي استفاده آن در فضاي باز باید با روش استاینکه چوب یک ماده زنده 
 مقـاوم سـاخت.   هاي محیطی مانند سرما، گرما، رطوبـت و... تنش روغن داغ و فرآوري با حرارت، آن را در برابر

معضل کیفیت اجرا در مورد نماهاي چوبی نیز صادق است و اغلب این نماها پس ازاجرا به علت عدم رسـیدگی،  
  دهند.زیبایی نخستین خود را از دست می
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 استفاده از چوب در نما - 25 ریتصو

 نماهاي فلزي  

نیز روش جدیـدي اسـت کـه در سـاختمان    هاي مسی، آلومینیومی و استیل در نماها استفاده از انواع ورق
هـا  دار، بافـت در نـوع بافـت   دار اجرا کـرد. یا بافتتوان به صورت ساده ها را میشود. این ورقها دیده میسازي

هاي مختلف لیزر یا حک شوند. این نماها توانایی بکـارگیري بـه صـورت سـازه را بـه صـورت       روش توانند بهمی
ترین نماهاي به کار رفته در این دسته نماهاي آلومینیومی است که در ایران بـه اشـتباه   همزمان دارند. از مرسوم

ها از ی هستند که در آنیسا نماهادر حالی است که نماهاي کامپوزیت اسا نشوند. اینماهاي کامپوزیت خوانده می
شـود. در بعضـی از   ) براي نصـب و نگهـداري نماهـا اسـتفاده مـی      composite-(کامپوزیت هاي ترکیبیسیستم

هاي نما با گذر زمان زنـگ بزننـد و   دهد که ورقهاي خاص پدیدارشناسانه در طراحی، طراح اجازه میاستراتژي
 القا نمایند.حس گذر زمان به وضوح به مخاطبان خود 
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 دو نمونه از نماهاي کامپوزیت -26 ریتصو

 نماهاي سرامیکی 

ترین مصالح استفاده شده در گیرند نیز از جمله مدرننماهاي سرامیکی که در زمره نماهاي خشک قرار می
باشـد.  مـی )» dry porcelain ceramicنماهاي خشک پرسالنی (« هاد. نام دقیق علمی آنهستننماهاي شهري 

هـاي متفـاوتی   هاسـت. ایـن نـوع نمـا بـا سیسـتم      ر سبک بودن و جذب آب حداقلی آنها دمزیت اصلی این نما
بـه صـورت دو    کـه هاي سرامیک خشک پرسالنی توانایی این را دارند توانند بر ساختار بنا متصل گردند. تایلمی

هاي مختلف پنهان و آشکار، تایـل هـا را روي یکـدیگر نگـه     ا به صورتپوسته نیز اجرا گردند. همچنین این نماه
اي که دارند از کیفیت اجرا و کیفیت بصري بهتري در انتها کـار  دارند. این نماها اساسا به دلیل فنون مهندسیمی

 )164, ص. 1395ی نظري و ضوابط), (مختارپور, نما در سیماي شهر (بارویکردي برمبان برخوردار هستند.

  
 هایی از نماي سرامیکینمونه - 27 ریتصو

 نماهاي ترکیبی 

ها مصالح، نه به صورت منفرد، بلکه به صورت ترکیبی به کار روند. انواع تعاریف هر نوع نمایی که در آن
براي مثال نماهاي ترکیب آجر و چـوب، نمـاي شیشـه و آهـن، نمـاي      توان در این وادي ارائه داد. ترکیبی را می

 باشند.ي این نماهاي مطرح شده میسنگ و ورق فلزي از جمله
هـا،  بایست به هارمونی مصالح، نحوه همنشـینی مصـالح، پـیش و پـس نشسـتن آن     در نماهاي ترکیبی می

دهند توجه کافی را مبـذول داشـت.   می درزهاي اجرایی و در نهایت صورتی که از طرح پیش روي مخاطب قرار
تـر بهتـر اسـت نماهـاي     ها موجب اغتشاش بصري در منظر شهري نگردند. به بیان سادهت نمود این نماباید دق

(مختـارپور, نمـا در    هاي ملـک مـوردنظر طراحـی گردنـد.    ترکیبی در هارمونی و بیانی نزدیک به بناهاي همسایه
 )138, ص. 1395سیماي شهر (بارویکردي برمبانی نظري و ضوابط), 
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 ی با استفاده از نماي ترکیبیهایساختمان – 28 ریتصو

 روزنه و بازشو 

 که مصالحی با ،ستا تهویه و رنو تأمین یا و مرور رعبو رمنظو به نساختما يهااریود یا و نما از سطحی

ها فضاهاي ارتباطی درون و بیرون روزنهباشد.  شتهدا را نشد بسته ز وبا نمکاا یا اهو ر ونو رعبو قابلیت

ها دادن و ترتیب روزنهشوند. جا عبور نور را باعث میها، بازشوها و... که شفاف بوده و اند، از قبیل پنجرهجداره

د. نبرآن را از میان میوجدت دت داده و یا شوند و به بدنه وحها باعث تقویت یا تضعیف بدنه میدر جداره

هاي (طباطبایی, جداره دهد.هاي بزرگ و بدون تناسب با نما، جداره را از نظر بصري ضعیف جلوه میروزنه

ممکن است از مصالح شفاف ثابت پر  ها الزاما بازشو نیستند والزم به ذکر است روزنه )26, ص. 1390شهري, 

 سته شدن دارند. سطح بازشو و نحوهو بها هستند که قابلیت باز شده باشند. در واقع بازشوها نوعی از روزنه

هاي موجود در عملکرد ساختمان، منظرگاه بصري و صافی انواع آلودگی کنندهقرارگیري آن در نما، منعکس

 )182, ص. 1395(مختارپور, نما در سیماي شهر (بارویکردي برمبانی نظري و ضوابط),  .استمحیط 

 
 بندي روزنهتقسیم -29 یرتصو

 
هایی هاي ثابت، روزنهازشوها و ثابت تقسیم نمود. روزنهتوان به دو دسته عمده بها را میبنابراین روزنه

هاي بازشو که به گیري یا تزئینی دارند. اما روزنههستند که امکان بازوبسته شدن ندارند و بیشتر نقش نور
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شوهاي ثابت نقش عملکردي و شوند قابلیت باز و بسته شدن دارند که نسبت به بازاختصار بازشوها خوانده می
 کنند. شناسی مهمتري در نما ایفا میزیبایی

هایی که نقش نورگیري را ان به دو دسته تقسیم نمود. روزنهتوت در نماهاي شهر تهران را میهاي ثابانواع روزنه

 .شونداي پر میشیشه مصالحهاي تزئینی که معموال توسط کنند و روزنهایفا می

  
 روزنه و بازشو در نما - 30 تصویر

 ورودي 

ورودي یعنی آستانه ست. ا نساختما خصوصی يفضا به عمومی يفضا تباطیار مدخل نساختما ورودي
(مختارپور, هاي ساختمان است. ترین عناصر و نشانهاز مهم، گذر از فضاي عمومی به فضاي خصوصی ساختمان

ها را از نظر عملکردي میورودي )171, ص. 1395نما در سیماي شهر (بارویکردي برمبانی نظري و ضوابط), 
 توان به دو دسته ورودي سواره و ورودي پیاده تقسیم کرد.

 
 عناصرمهم ورودي -31 تصویر

 ها چهار عنصر مهم دارند:همچنین ورودي
 آستانه یا عرصه ورودي -1

 در -2

 سردر و دیواره -3

 مبلمان و پوشش گیاهی -4
 

 
 ورودي -32 یرتصو

 الحاقات 

ـ ی کـمال زنیا ثرا در اًبعد و دهنبو بنیها لیهاو حطر ءجز که هستند يعناصر ،نما تلحاقاا ـ اکن بــ س اـ  هـ
ـ لحا ناختماــ س هـب ناـمز وررـم  رتصو به ساختمانی صلیا تصفحا و محجاا بر که تلحاقاا ینا. نداهیددگر قاـ
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ـ م افهـضا ترکوچک تصفحا و محجاا ـ ت ،وندــ شیـ  عناصر ینا. کنندمی دیجاا يشهر منظر شکل در ییابسز أثیرـ
 یگرد ديبررکاغیر یا ديبررعناصرکا ،تابلوها ،هاظحفا ،ساختمانی تتأسیسا: رتصو به شهر منظر در ننداتومی

 )1391(عابدي,  .نددگر حمطر

  
 الحاقات نامناسب نما -33 تصویر

 تاسیسات 

هاي ، ناودانی، اپراتورهاي بخاري، جعبه تقسیم تلفن، کانال کولرهاي گاز، لولهمانند علمک و لولهالحاقاتی 

 د.نشوتاسیسات ساختمان نامیده می اسپیلت و...

  
 تاسیسات -34 تصویر 

 رابطه اجزا بایکدیگر 

 بـه  توانـد مـی  اجـزا  تـک  تک بین ارتباط. گیرند قرار یکدیگر با صحیح ارتباطی در باید نیز اجزا تک تک

 بـه . شود توجه بایستی اجزاء بودن همباد مسئله به یکدیگر با اجزاء تک تک ارتباط در. بیانجامد کل یک تقویت

 یک در امکان حد تا هافرورفتگی و هابالکن خطوط و باشد امتداد یک در امکان حد تا هاپنجره خطوط مثال عنوان

 .باشد راستا

  

 26                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري

 
 

www.simcon.ir

https://simcongroup.ir/


 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 
 رابطه تک تک اجزاء با یکدیگر - 35 ریتصو

 )129همباد بودن اجزاء در ارتفاع (طباطبایی 

 
 تک تک اجزاء با یکدیگر رابطه - 36 ریتصو

 )129در (طباطبایی ها و همباد بودن در طول و ارتفاع پنجره

 
 رابطه تک تک اجزاء با یکدیگر - 37 ریتصو

 ها در طول و ارتفاعهمباد بودن بالکن

 
 رابطه تک تک اجزاء با یکدیگر -38 ریتصو

 همباد بودن اجزاء در طول

شود تقسیمات خطوط افقـی جـداره در یـک امتـداد     براي پیوستگی تک تک اجزاء تا حد امکان باید سعی 
ها مشابه باشد. خط با تک تـک اجـزاء   بین ابعاد بازشوها تناسب وجود داشته باشد و فرم سقف در آن دانه ،باشد

تر از خط پایه بام باشد. رنگ و مصـالح اجـزاء   به حالت تعادل با یکدیگر باشد و حداکثر یک طبقه باالتر یا پایین
ی که جداره مطرح اسـت و تنـوع جـداره مـورد نظـر اسـت صـدق        داشته باشد. موارد فوق در جاینگی هم هماه

هـاي شـهري,   (طباطبـایی, جـداره   توان از عنصر مفصل استفاده نمود.کند، براي پیوستگی بین اجزاء جداره مینمی
 )101, ص. 1390

 

 توجه به ارکان نما 

هاي افقی باالي هاي افقی مانند ترکیب لبههاي عمودي مانند جرزها، ریتمعبارتند از: ریتم ارکان نما
تواند نقش مهمی در تقویت هماهنگی ارکان نما یکی از مواردي است که می و... خط آسمان ها یا طبقات،مغازه

آورنده اي ساختمان و پدیددهنده نمارتباطترین عنصر هندسی مخط نما مهمیان نماهاي یک جداره داشته باشد. 
 شود:رود و بر چهار نوع تقسیم میمیشمار نظم به
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 خط سبز: خط بام - خط قرمز: خط طبقات - خط طبقه همکف: خط آبی - خط زرد: خط زمین -39 ریتصو

 

 (خط زمین) .رو استپیادهخط پایه که خط لبه پایین بدنه خیابان و مرز آن با  -1
 هاست.  ها و برخی وروديخط باالي طبقه همکف که باالي مغازه -2
 آید.ها پدید میارتباط اجزاء طبقات مانند پنجره خطوط طبقات که از -3
 پناهخط لبه بام و جان -4

 
 ارکان نما -40 تصویر 

 

 خط بام 

 را رسد و اصطالحاً لبه برخورد به آسماناز لحاظ بصري جداره به آسمان می انتهاي جداره جایی است که
. این لبه در مقام مقابل لبه برخورد به زمین جاي دارد. خط بام حد جدائی جداره کالبد خیابـان  گویندمیخط بام 

ه ترکیـب فـرم   گاباشد. عنصر کالبدي خط بام تجلیاز آسمان و در واقع فصل مشترك سطح جداره با آسمان می
 3را بـا خـط آسـمان    2نباید خط بام در منظر خیابان است. تنوعیا  نظمرود و مظهر در کالبد خیابان به شمار می

جداره با آسمان است، در صورتی که خط آسـمان فصـل مشـترك     ینخط بام لبه برخورد نزدیکتر اشتباه گرفت.
  نهایی همه خط بام ها چه نزدیکترین و چه دورترین خط بام با آسمان است.

2 Roofline 
3 Skyline 

خط لبه بام و جان پناه-4
اط خطوط طبقات که از ارتب-3

هـا  اجزاء طبقات ماننـد پنجـره  
.پدید می آید

ه خط باالي طبقه همکف ک-2
بـــاالي مغـــازه هـــا و برخـــی 

.  هاستورودي

ین خط پایه که خط لبه پای-1
ــا    ــرز آن ب ــان و م ــه خیاب بدن

)خط زمین. (پیاده رو است
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 خط بام - 41 تصویر

 خط زمین 

بـه  تواند به صورت صاف یکنواخت باشد یـا  خط زمین محل برخورد نما با کف مسیر است. خط زمین می
صاف و یکنواخت بودن یا شیبدار بودن سطح بستگی بـه موقعیـت زمـین و نحـوه      باشد. صورت شیبدار و پلکانی

 طراحی جداره دارد.

 
 خط زمین -42 ریتصو

 
 توان مشخص کرد:بطور کلی بین جداره و زمین سه نوع ارتباط را می

قرار دارد، یعنی اختالف بین سطح جـداره و محـیط وجـود نـدارد و فضـاهاي       روي سطح زمینجداره  -1
 توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند.درون و بیرون جداره می

قرار گرفته و به این ترتیب از زمین باالتر است و از این طریق به نوعی روي سکو یا کرسی جداره بر  -2
به بناهـا بایسـتی از پلـه بـاال     آید و براي ورود به وجود میاتکا به خود دارد و حدي بین زمین و جداره 

 اند.به این ترتیب هنوز فضاي درون و بیرون جداره کامالً جدا نشده رفت.

زمـین در زیـر جـداره    . ایستاده و به این ترتیب با زمین فاصـله دارد (پیلـوتی)   هاییروي ستونجداره  -3
زمین واحدهاي مستقل هستند و لزومی ندارد که جداره از امتداد طبیعی خود را دارد و در واقع جداره و 

 زمین و فرم آن تبعیت کند. ارتباط افقی بین فضاهاي درون و بیرون بسیار ضعیف است.
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 انواع خط زمین - 43 یرتصو

 

 توجه به تقسیمات نما 

 )13, ص. 1390هاي شهري, (طباطبایی, جداره توان توجه نمود:، به سه بخش عمده میتقسیمات نمادر 
 شود.ترین بخش یا بخش سنگین که گاه پایه یا سکوي ساختمان نیز نامیده میپایین -1

 بخش میانی جداره با سطح صاف و آرام با بازشوهاي گوناگون. -2

 .عهده دارندبخش باالیی یا بخش سبک نما که نقش تاج ساختمان را به  -3
 

 
 نما غالب خطوط و اتیمتقس -44 تصویر

 

 
  

نمـا  بخش باالیی یا بخش سبک-3
ه که نقش تاج ساختمان را بـه عهـد  

.دارند

بخــش میــانی جــداره بــا ســطح -2
ونصاف و آرام با بازشوهاي گوناگ

نگین پایین ترین بخش یا بخش س-1
ن نیـز  که گاه پایه یا سکوي ساختما

.نامیده می شود

 30                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري

 
 

www.simcon.ir

https://simcongroup.ir/


 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 توجه به تخلخل حجمی در بنا 

شود که پس از آمدگی در ساختمان گفته مینا به هرگونه فرورفتگی و پیشتخلخل حجمی در ب

ها که یا در نتیجه تغییرات آمدگیها و پیشگیرد. این فرورفتگیگذاري حجم اصلی بر روي آن انجام میتوده

اند، یا با هدف غنی کردن زمینه حجمی که به تشخیص معمار براي رفع نیاز به یک فضا در ساختمان ایجاد شده

 هاي مختلف قابل اجرا هستند که در ادامه ارائه شده است:گیرند؛ به صورتشکل می شناسینما از لحاظ زیبایی

 آمدگی و فرورفتگیپیش 

افقی در نما به هاي عمودي و توانند شامل ایجاد شکستها در نما میها و فرورفتگیآمدگیع پیشانوا

 ها باشند.تر کردن روزنهمنظور زیبایی، تاکید بر یک قسمت یا شاخص

 
 آمدگی به صورت عمودي در نماایجاد شکست و پیش - 45تصویر 

 
 آمدگی به صورت افقی در نماایجاد شکست و پیش - 46تصویر 

 

 
 پنجره برجسته در نما - 47تصویر 

 
 پنجره فرورفته در نما - 48تصویر 

ایران وجود دارد. اي در تغییرات حجمی در طراحی نما در الزم بذکر است قوانین و ضوابط محدودکننده

. اما سانتیمتر یکی از این ضوابط است 10آمدگی نما (به جز کنسول) بیش از به طور مثال ممنوعیت میزان پیش

 در جهت ارتقاي کیفی نما استفاده نمود.توان از ایجاد تغییرات حجمی با وجود این قوانین می
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 بالکن 

بازي هستند که امکان دسترسی از داخل  نیمه(مهتابی) انواع فضاهاي  "تراس"و  "، بالکن"ایوان"

این فضاها عوامل ارتباط درون و بیرون هستند و  .ساختمان داشته و در ارتباط با هواي آزاد قرار دارند

 :شودها انجام میهاي مختلف در آنفعالیت

 ز یک طرف با هواي آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد. اایوان: فضایی مسقف است که 

ن: سطحی است که از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هواي آزاد قرار گرفته است و زیر آن به بالک

 اي اشغال نگردیده باشد.وسیله فضاي بسته

(مقررات ملی ساختمان،  هایی از طبقه زیرین آن است.تراس (مهتابی): سطح روبازي از ساختمان که بام بخش

 م)جلد چهار

 
 زده از نمابالکن بیرون - 49تصویر 

 
 بالکن فرورفته در نما - 50تصویر 

ممکن است بدلیل استفاده نامناسب ساکنین، به خصوص انبار کردن لوازم، پهن کردن لباس و... این عناصر به 

 هایی که بر محورهاي اصلی قرار دارند تبدیل شوند.عاملی منفی در زیبایی ساختمان
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 وسائل و الحاقات داخل بالکن عاملی جهت زشتی نما - 51 ریتصو

 
 نما یزشت جهت یعامل بالکن داخل الحاقات و وسائل -52 ریتصو

 

 کنسول 

گویند. بدنه که تمامی سطوح آن بسته است را کنسول میحجمی بیرون زده در ارتفاعی از سطح 

نمایند. ها از عناصر حجمی یک جداره هستند که بسته به نوع و ارتباط، ایجاد ریتم یا تأکید در جداره میکنسول

ها را بررسی نمود. موقعیت از لحاظ ها در یک جداره ابتدا باید موقعیت آنبراي کشف قانونمندي میان کنسول

گیري در نما (ارتفاع، فاصله یا مرز قطعات و...) و همچنین موقعیت از لحاظ ارتباط با سایر اجزاء جداره. به قرار

ها در باالي ورودي واقع شده باشند، عامل ایجاد ریتم است. هر طور مثال اینکه در یک جداره تمامی کنسول

است، به ایجاد آسایش اقلیمی در فضاهاي مکث  کنسول عالوه بر اینکه عنصري کالبدي براي ایجاد ریتم یا تاکید

کند و بر انسانی کردن مقیاس ساختمان براي پیاده نیز یا حرکت مجاور ساختمان کمک شایان توجهی می

 تاثیرگذار است.

نشینی طبقات کنسول طبقات اول و دوم ساختمان و عقب – 54تصویر  کنسول شدن حجم ساختمان – 53تصویر 
 باالتر
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 تهرانپارسهماهنگی در خط کنسول در نماهاي مسکونی، محله  - 55تصویر 

 
 خیابان میعادآباد نو، کنسول کردن حجم ساختمان به صورت شکسته و ریتمیک، محله خانی - 56 تصویر

 پلکان 

ترین فضاهاي حرکت عمودي مشاع، یکی از نمود بیرونی پلکان یا باکس پله، به عنوان یکی از مهم

آمده از سطح نما عوامل ایجاد تنوع و تاکید در نماي ساختمان است. این نمود بیرونی غالبا به صورت پیش

 شود.محسوب می طراحی شده و یکی از عوامل تخلخل حجمی

 
 کنسول پلکان - 57 تصویر

 
 چرخش و کنسول پلکان - 58 تصویر
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 توجه به معنا در نما 
معنادار بودن آن است، به این معنی که مردم بتوانند نما را به  رود،یکی از کیفیاتی که از نما انتظار می

خاطر سپرده و سپس آن را به یاد آورند. در حقیقت نما باید در عین سادگی و قابل فهم بودن از کیفیت 
هاي انگاريها توجه شود و از سادهپیچیدگی و معنا برخوردار باشد، به این مفهوم که در طراحی نما به ظرافت

پرهیز شود. باید توجه داشت منظور از پیچیدگی ایجاد اغتشاش در نماي ساختمان نیست و منظور ایجاد  شیانهنا
 شرایط مکانی و موقعیت، کاربريتوان متناسب با معنا و هویتمندي در عین سادگی و وحدت با کل است. لذا می

 نما اقدام به انتخاب درصدي از پیچیدگی نمود.
تواند منجر به آفت جدید در نماهاي ساختمانی باشد. کرمونا اعتقاد دارد مبحث معنا میتوجه ناآگاهانه به 

ها و وبرق شدن هستند. سنتورياي در حال پر زرقاند به طور فزایندهتمام نماهایی که پیرامون ما را فرا گرفته
ها، ها و منارههاي رنگی، حتی برجها و بستها و سنگ کلیدها، هرهبامها، رخها و طاقهاي شیروانی، ستونبام

رمق) از هر طرف اي از مواد (از مدرن و پرتاللو گرفته تا سنتی و کمقاعدههمگی در پالتی هزار رنگ با ترکیب بی
دانند؛ نمایی که پردازي و ریاکاري یکی میکشند. اکثر معماران، با یا بدون دلیل، طراحی نما را با دروغسر می

غلتند. کند و به سطحی از پوپولیسم در میزندگی معاصر را پنهان می در عین حال روزمره حقیقت پیچیده و
 )335, ص. 1390استیو,  &(کرمونا 

هاي در نهایت باید توجه داشت فهم نادرست نقش معنا در پیچیدگی و سادگی نماهاي ساختمانی و جداره
تواند تواند منجر به سادگی بدون توجه به معناي موجود گردد، هم میشمشیر دودم است. هم میشهري مانند 

قاعده شود. بنابراین لزوم تعریف صحیح معنا در فرآیند طراحی موضوعی مهم و اي دکوراتیو و بیجداره
 عنا تنظیم گردد. تواند با توجه به متوجه است. سادگی و پیچیدگی در نماهاي ساختمانی هرکدام میقابل

تواند به سه تواند براي انسان معنی تداعی کند این معنی میملک طباطبایی معتقد است نماي یک بنا می
 )1390ها در کیفیت محیط, هاي شهري و نقش آن(طباطبایی, جدارهگونه باشد: 

کند و آن را در ذهنش تداعی آن شکلی که انسان پس از تماشاي نما به آن توجه می معناي شکلی: -1

تواند دقیقا به شکل نما باشد یا تداعی تشابیه و استعارات برداشته شده از نما سازد. این تداعی یا میمی

 باشد. برداشت این استعارات از نما به زمینه ذهنی فرد یا جامعه بستگی دارد.
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, ص. 1390ها در کیفیت محیط, هاي شهري و نقش آن(طباطبایی, جدارهاي از یک شکل تشبیهی براي نماي تاتر شهر نمونه  -59تصویر 

139( 

تواند حرف خاصی را بیان کرده و لذا از نوعی معنی پیامی برخوردار نماي یک ساختمان می معناي پیامی: -2

تواند مطالب گوناگونی را در برداشته و نکات مختلفی را براي انسان بازگو کند، که از باشد. حرف و پیام نما می

اي با ارزش را نام و اشاره به نکتهتوان سه مورد کارکرد بنا، حکمی براي رفتار انسان ها میترین آنجمله مهم

 اي است.برد. بنابراین معنی پیامی خود شامل سه معنی: کارکردي، حکمی و اشاره

 
(طباطبایی, جداره .است زادهامام هیشب يزیچ يگرید و کارخانه هیشب يزیچ یکی که دوبنا - مختلف يهاتیروا مختلف ينماها -60 تصویر

 )131, ص. 1390ها در کیفیت محیط, هاي شهري و نقش آن

 
(طباطبایی,  .است شده یتداع نندهیب ذهن در يورود به دنیرس يبرا يریگجهت سمت و بنا درون به ورود راه - یحکم ينما –61 تصویر

 )132, ص. 1390ها در کیفیت محیط, هاي شهري و نقش آنجداره

کند. شود که به هر فرد با دیدن نما پیدا میبه عاطفه، احساس و حالت خاصی گفته می اي:معنی عاطفه -3

هایی نظیر نماي سنگین و باوقار، نماي متواضع، نماي با صالبت، نماي سبک، نماي خشن، نماي شنیدن توصیف

هاي گوناگون است که افراد مختلف از نماهاي متفاوت برداشت کرده و در از حالتشفاف و نماي... همگی حاکی 

 گردد.ها بیدار میدر آن ها نوعی عاطفهپی آن
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 )133, ص. 1390ها در کیفیت محیط, هاي شهري و نقش آن(طباطبایی, جداره اصفهان جامع مسجد ينما - 62 تصویر

 

 توجه به سبک در طراحی نما 

ار تاثیرگذعوامل سایر و منطقه ، مصالح، هاتکنیک، هامفراز ده ستفاظ الحاري را از معماري، معماي هاسبک

ار پدیدآن با رد و میگیت نشأري یخ معمارند تکامل تاروي رومطالعه بر ري از کنند. سبک معمامیي بندستهد

اع نوامیشوند. ب محسوري معماي سبکهاي ستهبندي دمبناهااز یکی ري معموالً مکاتب معماشود. می

 از:تند رعباري مکاتب معمااز گرفته ت شأنري معماي سبکها

 کالسیک ري معما •

 گوتیکري معما •

 روك باري معما •

 کوکو ري رومعما •

 سالمیري انی معماایرري امعما •

 چینیري معما •

 يهندري معما •

 سهاومکتب با •

 ومکتب شیکاگ •

 نیسم)ریی (مدانوگر •

 نیسم)ر(پُست مد ییاپسانوگر •

، کالسیکري معما، ستایج ان راشهر تهري ساختمانی حی نماهااطردر نچه ري، آمعماي سبکهااع نون امیااز  

 ست. رن اپست مدرن و مد

 امل.کنماي منظم، متناسب، ریتمیک، متقارن، هماهنگ و معماري کالسیک: 
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 کالسیکري مسکونی با سبک معماي هاننه ساختمانمو  -63تصویر 

البته سبکی که در تهران با عنوان نماي کالسیک به بازار عرضه می گردد، نماي کالسیک رایج در ادبیات 

 برداري ضعیف از سبک نئوکالسیک رایج در اروپاست،معماري دنیا نیست. این سبک عالوه بر اینکه نوعی کپی

  4شود.ودن و دنجی است استفاده میدر تهران براي کاربري مسکونی که نیازمند ارائه کیفیت خودمانی ب

 نماي آزاد از سازه، ساده، خالص، با حداقل تزیینات. معماري مدرن:

 
 شهرك اکباتان تهران نمونه اي از یک معماري مدرن -64تصویر 

خلق فضاهاي معماري از اند در شدهدر دوره نوگرایی که غالب نماهاي ساختمانی تهران با سبک مدرن ساخته می

شده جایی احجام براي رسیدن به تناسبات و معیارهاي موردنظر طراح استفاده میهاي حجمی و جابهترکیب

است، بنابراین طراحی نماهاي ساختمانی چندان موردنظر نبوده و در فرایند طراحی تنها به کمپوزسیون احجام 

 https://www.yjc.ir/fa/news/5702004ر.ك:  "معماري بومی یا معماري رومی"ر.ك به مقاله  4
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دانسته و گر معماري مدرن، نما را ساختاري براي زیبایی میشده است. از سوي دیخالص فرم ساختمان توجه می

شاید بر همین اساس بوده که تزئین و یا هرگونه پرداخت نما در ساختمان را به کناري نهاده است. براین اساس، 

هاي نماپردازي چندانی را در ساختار شهري توان نمونهدر دوران مدرن و به ازاي آن در معماري ایران، نمی

 )50, ص. 1395(مختارپور, نما در سیماي شهر (با رویکردي بر مبانی نظري و ضوابط),  اهده کرد.مش

ها و اشکال پیش از مدرن، استفاده از بازگشت به گذشته و استفاده از موتیفگرایی، کثرت مدرن:معماري پست

 هاي نوین.تکنولوژي

 
 نماي پست مدرن مسکونی -65تصویر 

 http://www.consbank.comمأخذ: ان، تهروران نیان خیابادر مسکونی ن تمارپارن آپست مدي نما

هویتی، عدم بیهاي مختلف معماري، نوعی هاي ناقص و غلط از سبکنماهاي شهر تهران، با برداشت

اند. در دوران پسانوگرایی نیز، به خصوص به دلیل به وجود آورده یکپارچگی بصري و عدم پیوستگی در مفاهیم را

، بر این عدم یکپارچگی و وساز ساختمانیگسترش نوع مصالح ساختمانی و استفاده از تکنولوژي نوین در ساخت

 صدایی افزوده شده است.چند
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 نماي کلی از شهر تهران -66تصویر 

 

 قطعات در نماتوجه به عرض  

توان از لبه نماهاي مجاور به عنوان مبدأ استفاده نمود. فاصله میان دو لبـه  براي نمایش عرض قطعات، می
باید توجه داشت که در مـواردي ممکـن اسـت مـرز      سازد.یک نما با نماهاي مجاور، عرض قطعه را مشخص می

نماي یکدست و همسان باشند یا یـک قطعـه   میان قطعات مشخص نباشد، به طور مثال چند قطعه مجاور داراي 
باید عالوه بر توجه به لبه نماي قطعـات، توسـط   داراي دو سطح از نما یا مرزي مشخص باشد. به همین علت می

هـاي کـوچکتر   پالك ثبتی نیز عرض قطعات را کنترل نمود. عرض قطعات نمایانگر نحوه تقسیم جداره به مـدول 
 دهد که بر این مبنا ریتمی را براي جداره مشخص نماید.کان را میباشد و به طراح شهري این اممی

هاي مجاور باشد ممکن است مشکالت طراحانه از طرف دیگر ساختمانی که عرض آن چند برابر ساختمان
هـاي مجـاور،   تـر شـدن آن از سـاختمان   تر و مرتفعسختی را به وجود آورد. با افزایش ارتفاع ساختمان و عریض

کند دیگر منفصل و جدا کردن نماي ساختمان براي بهبود و کـاهش تضـاد   ه طراحی سریعاً تغییر میماهیت مسئل
باید انجام گیرد تا از حجـم بـزرگ   میان دو مقیاس کافی نیست. در چنین مواردي تغییرات عمده در توده بنا می

, ص. 1390هـاي شـهري,   (طباطبایی, جداره آن کاسته و ساختمان با زمینه و محیط تناسب قابل قبولی پیدا کند.
19( 
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 هابندي و عرض ساختمانعدم توجه به قطعه -67 تصویر

 

 توجه به نماهاي فرعی و جانبی   

صورت ناخودآگاه بنا (یک توده مجزا در میان فضاي باز) طراحی شود، به در حالتی که بنا به صورت تک

. اما در صورتی که بنا در مجاورت دیگر گیرندو این نماها مورد طراحی قرار می شودبه تمام نماهاي آن توجه می

شود. این در حالی است که ها یک جداره را شکل دهد، توجه به نماهاي جانبی کاسته میبناها قرار گرفته و با آن

فتگی، کنسول و دیگر آمدگی و فروهاي مجاور، ایجاد شکست، پیشختمانبا افزایش ارتفاع ساختمان نسبت به سا

نماهاي هاي حجمی در نما و همچنین تعریف فضاهاي باز نظیر حیاط و حیاط خلوت در مجاورت توده، تخلخل

ند که قابل رویت بوده و باید هماهنگ با نماي اصلی ساختمان طراحی شوند. توجه به گیرفرعی و جانبی شکل می

هاي محدوده وجود دارد توصیه ها از ساختمانام به عنوان نماي پنجم نیز در مناطقی که امکان رویت بام آنب

 شود.می
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توجهی به نماي جانبی در ساختمان نوسازي شده با بی -68 تصویر

 ، محله سپهرارتفاع بلندتر نسبت به ساختمان همسایه

 
هاي مجاور زمین ساختمانتوجهی به نماي فرعی بی -69 تصویر

 ورزشی، محله شریعتی شمالی

  

 
نماسازي کلیه نماهاي فرعی شکل گرفته در نتیجه  -70 تصویر

 هاي حجمیتعریف تخلخل

 
اقدام و بدون توجه به نماسازي نماي جانبی با حداقل  -71 تصویر

 نماي اصلی

 

 نورپردازي 

ها، روشنایی فضاهاي نورپردازي نما به دالیل مختلفی از جمله تاکید بر بخشی خاص مانند حاشیه پنجره

هاي مختلف به طور مثال نرده بازشوها و... انجام ها، افزایش زیبایی در قسمتموردنظر از جمله ورودي و بالکن

 نما از جمله مباحثی است که ارتباط تنگاتنگ با کاربري ساختمان دارد. نورپردازيگیرد. می

، تاکید بر خط پایه ساختمان است. بنابراین نورپردازي ورودي هاي مسکونیساختماندر نورپردازي 

هاي مسکونی است. همچنین تعبیه منابع نوري بر دیواره همکف یا زیر مهمترین بخش نورپردازي در ساختمان

شود. نورپردازي فضاهاي ساختمان در شب پیشنهاد می روي مجاوراختمان براي روشن کردن پیادهکنسول س

باز مانند بالکن و تراس به منظور افزایش امنیت و ایمنی در این فضاها نیز، به نحوي که ایجادکننده مزاحمت نیمه
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نورپردازي خط بام  مرتفع مسکونی هايساختمانشود. در هاي مسکونی مجاور نباشند، توصیه میبراي ساختمان

در کل نورپردازي بدنه اصلی نماهاي مسکونی امري بسیار حساس و مهم است. لذا  کند.نیز اهمیت پیدا می

شود در نورپردازي نماهاي مسکونی با یک متخصص و طراح نورپردازي مشورت گردد و بر اساس توصیه می

سب با نماهاي مسکونی نورپردازي صورت گیرد. در صورت نبود استاندارهاي شدت نور، میزان نور و ... متنا

 دانش کافی براي نورپردازي بهتر است نورپردازي نماهاي مسکونی صورت نگیرد.

بر  ه هستند. بنابراین در این کاربريهاي جذابیت و تنوع مورد توجکیفیت کاربري تجاريدر نورپردازي 

شود. همچنین استفاده از نورهاي رنگی و طراحی نورهاي جلب مشتري با روشنایی ویترین واحد تجاري تاکید می

 در این کاربري بالمانع است. متحرك

ت نظر است، نورپردازي نیز باید در خدمنظم و انضباط موردکه  کاربري اداريهایی نظیر در کاربري

 ها در نما باشد.تحقق این کیفیت

 
 نمونه نامطلوب نورپردازي ساختمان مسکونی – 72 تصویر

 
نمونه مطلوب نورپردازي ساختمان مسکونی، در خدمت  - 73 تصویر

 آرامش، سادگی و خودمانی بودن این کاربري

 
 مجموعه تجاريجلب توجه کننده نورپردازي  - 74 ریتصو

 
 نورپردازي در خدمت شکوه بنا، ساختمان ائل گلی تبریز - 75 ریتصو
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 راهنماي بررسی -5

 بر اساس موقعیت بنا در بدنه راهنما 

 

 شاخص در محله-تک بنا 
 بناهاي و نماست کمیته اعضاي عهده بر است گرفته قرار آن در که اي محله یا منطقه در نما بودن شاخص تشخیص: توضیح
 .دارد تفاوت شود، می ارجاع شاخص بناهاي کمیته به آنها پرونده که شاخصی بناهاي با محله، در شاخص

 
ارتفاع، مصالح، تغییر در  از طریق تواندمی ي شاخص در محلهبنا  -1

 کند.  از زمینه جدا بندي و... خود را سبک طراحی، ترکیب
 

توجه داشت کاربري بنا در میزان تفاوت نما با جداره اهمیت زیادي باید 
دارد. مثال اگر یک تک بنا در محله مسکونی داراي مجوز اداري باشد، 

تواند بیشتر از موقعی باشد که مجوز کاربري میزان تفاوت آن با بدنه می
ابتدا بر عهده طراح  بندطبعا تشخیص این  آن مسکونی ارائه شده است.

 نما و تایید آن بر عهده کمیته نماست.
 

 

نقش سلسله  ي بناهاي شاخص در محله (یا منطقه)نما بهتر است -2
 5خود را در منظر شهري ایفا کند.  مراتبی

 
بتواند بعنوان یک  ،مثال اگر بنا در مقیاس منطقه شاخص شده است

 .نشانه در اذهان شهروندان نقش ایفا نماید
 

 

 
 

 طراحی محوطهدر طراحی نماي بناهاي شاخص به  شودتوصیه می -3
پیرامون نظیر کفسازي، پوشش گیاهی، مبلمان، تبلیغات احتمالی توجه 

 .گردد.

 

 
 بنا همین راهنمابه بخش نقش سلسله مراتبی ر.ك  5

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص-تک بنا

در محله

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص -تک بنا

در محله
شاخص -تک بنا

در محله
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 غیرشاخص در محله-تک بنا 
 محله در که نیست نیازي که ییبناتک نماي گرددتوصیه می -1

...)  و رایج سبک مصالح، ارتفاع،( زمینه با هماهنگ باشد، شاخص
 .گردد طراحی

 
 

 

در تک بناهاي غیرشاخص مصالح غالب نما  گرددتوصیه می -2
 باشد. با مصالح غالب بدنه هماهنگ
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 نبش یا کنج 
در  ي کنج یا نبشنما مصالحرنگ، بافت و جنس  شودتوصیه می -1

 باشد. بدنه غالب مصالح باهماهنگی 
 

 در صورتی کههرگونه استفاده از مصالح خاص مانند آجر  الزامی کردن
مگر در موارد  شود.متناسب با مصالح غالب بدنه نیست توصیه نمی

 خاص که اسناد موضعی باالدست مشخص کرده باشد.
 

)، مصالح 12و  11هاي تاریخی (بخصوص مناطق در بافت بهتر است
متناسب با اسناد باالعالوه بر تناسب با بدنه توصیه شده در کمیته نما 

 باشد. نیز دست
 

 

 خطوط راستاي در ترجیحا) عمودي و افقی خطوط( نما ارکان -2
 گیرد. گرفته قرار بدنه غالب

 
 طبقهبا توجه به ضوابط موجود طرح تفصیلی در بازه متغیر ارتفاع 

الزامی نیست ولی در راستاي تحقق منظر شهري  بند، این همکف
 گردد.مطلوب توصیه می

 
بالمانع ، عدم امتداد خطوط غالب بدنه دارشیبدر فضاهاي شهري 

 .است
 
 
 
 

 

 

  

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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خط بام و  الگوي غالب با خط بام و خط زمین شودتوصیه می -3
 باشد.همجوار هماهنگ  هايساختمانخط زمین 

 
الزم به ذکر است در بناي نبش ارتفاع امتداد خط بام در قسمت پخی 

و میتواند در جهت تاکید بر نبش تغییر یابد. تشخیص طول امتداد 
  تغییر خط بام بر عهده طراح و تایید کمیته نماست.ارتفاع 

هاي همجوار بر عهده تعیین الگوي خط زمین و خط بام ساختمان
 طراح است.

 

 

ي در بدنه شهر رایجتناسبات  باتناسبات بازشوها  بهتر است -4
 نسبت معقول داشته باشد.

 
در  کند.این بند نقش مهمی در هماهنگی بین نماهاي جداره ایفا می

در  پنجره و ورودي پیادهاالمکان گردد حتیتوصیه میهمین راستا 
این موضوع مستلزم طراحی پالن  قسمت نبش یا کنج بنا قرار گیرد.

متناسب با این موضوع است که باید قبل از مرحله طراحی نما رعایت 
 گردد.

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

بخصوص در  نقش بام رایج در بدنهبا  نقش بام شودتوصیه می -5
 هاي تاریخی هماهنگ باشد.بافت

 
پناه بام طراحی می گردد و طرحی است که در قسمت جاننقش بام، 

هاي تاریخی نقش مهمی در ایجاد هویتمندي و بخصوص بافت
 کند.هاي شهري ایفا میهماهنگی جداره

، نیازي به رعایت الگوي غالب مطلوب در نقش بامدر صورت نبودن 
 این بند نیست.

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 جداره غالب الحاقات الگوي شکلی با ترجیحا نما الحاقاتشکل  -6
 باشد. هماهنگ

 
هاي ایجاد هماهنگی در بناها، هماهنگی در طرح یکی از زمینه

شود نسبت به شناسایی الگوي غالب طرح الحاقات است. لذا توصیه می
  نما لحاظ گردد. اقدام شده و توسط طراح در طرح الحاقات در جداره

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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 آنها جانمایی نحوه و هابالکن ابعاد شودتوصیه می -7
 تناسب جداره در ها بالکن رایج جانمایی و ابعاد با نما در

 داشته باشد.
 

نقش مهمی در بازي پر و خالی ها با توجه به اینکه بالکن
حجمی در نماها دارند، رعایت هماهنگی در جانمایی و 

 گردد.ابعاد آن توصیه می
 
 
 
 

 

 بر ابعاد با متناسب نما تقسیمات شودتوصیه می -8
 باشد. همسایه هايساختمان

 
زیاد که چالش تقسیم بندي نما  رِدر ساختمان هاي با ب

ناسبی براي تقسیم وجود دارد، این موضوع میتواند معیار م
 بندي نما باشد.

 
 
 

 

 حجم تناسب عدم صورت در گرددتوصیه می -9
 بدنه شهري با را خود نما ،شهري بدنه با ساختمان
 کند. هماهنگ

 
تواند از طریق همباد بودن خطوط، این هماهنگی می

(بعنوان مثال  در قسمتهاي انتهایی تغییرات حجمی
استفاده از تناسبات رایج در بدنه صورت ، نشینی)عقب

 پذیرد.
 
 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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 مصالح، تغییر بازشو، ایجاد طریق از گرددتوصیه می -10

 بنا نبشی قسمت بر ...و حجم تغییر تناسبات، تغییر
 تاکید گردد.

 
در  (عمر تماشا) با توجه به میزان همپیوندي بصري باال

ان مبخش نبشی بناهاي نبش، قسمت نبشی ساخت
(بخصوص بخش پخی) بسیار در معرض دید قرار دارد و 

 شود.تاکید بر آن توصیه می
 
 
 

 

 پیونددهندهنقش نماي ساختمان نبش باید بتواند  -11
 .بین دو جداره ایفا کند را
 

دانیم، نقش بسیار مهم بناهاي نبشی همانطور که می
هاي دو جداره اطراف آن پیونددهندگی بین ساختمان

است. لذا طراح معمار باید به این موضوع واقف بوده و در 
 طراحی خود به این نکته توجه داشته باشد.

 

بناهاي  اينقش نشانهطراح  گرددتوصیه می  -12
در طراحی نما  را -شهريهاي مهم بخصوص در گره–نبشی

 لحاظ کند.
 

بناهاي نبشی، این بناها نقش  عمر تماشايبخاطر میزان 
نشانه را براي افزایش خوانایی محیط بازي کنند. بنابراین 

اي نما (با تواند از طریق تمهیداتی بر نقش نشانهطراح می
  هماهنگی با بدنه و فضاي شهري) بیافزاید.

 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

  

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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 میان افزا 
راستاي خطوط در  (خطوط افقی و عمودي)نما ارکان االمکان حتی -1

گیرد، یا از خطوط غالب بدنه شهري تبعیت قرار  غالب بدنه شهري
 کند.

 
با توجه به متغیر بودن مجوز طرح تفصیلی براي ارتفاع همکف در بناها، 

ارکان افقی غالب بدنه شهري بر عهده عضو طراح  تشخیص امتدادها و
 شهري کمیته است.
 این بند موضوعیت ندارد. دارشیبدر فضاهاي شهري 

 

 
 

الگوي غالب خط زمین و خط با ترجیحا بنا خط زمین و  خط بام -2
 باشد.هماهنگ  (در صورت وجود)  هاي همجوارساختمانبام 

 
شود، بدنه شهري، توصیه میدر وجود اختالف طبقات زیاد در بناهاي 

هاي مجاور را در طرح نماي خود طراح معمار امتداد خطوط بام همسایه
  لحاظ نماید.

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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نما باید با نقش بام غالب بدنه شهري (در صورت وجود)  نقش بام -3
 هماهنگ باشد.

 
تواند ترکیبی از نقش بامهاي مختلف در بدنه شهري بنا نقش بام می 

 الزم به ذکر است منظور از هماهنگی، کپی نیست. باشد.

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 
 رایج تناسبات در هماهنگی با بازشوها تناسبات شودتوصیه می -4

 شود.طراحی ، شهري بدنه در بازشوها
 

در ) ها (و نه صرفا ابعاد مشخصمنظور از تناسبات، استفاده از نسبت
بدنه شهري است. بنابراین استفاده از این ابعاد در بازشوها مانند در و 

 تواند نقش شایانی در هماهنگی بین نماها ایجاد نماید.پنجره می
 

 

 
  

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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هماهنگ  الحاقات جداره غالب شکلبا  نما الحاقات شودتوصیه می -5
 باشد.

 
الحاقات غالب جداره را مطالعه کرده و فرم پیشنهادي  تواندطراح می

با فرم غالب الحاقات جداره هماهنگ کند. الزم به ذکر  را براي الحاقات
است الزامی نیست همه الحاقات نماها یکسان باشد، صرفا هماهنگی کلی 

 کافی است.
 

 
 برداري نیست.و قابل کپی کروکی هاي صرفا ترسیم مصداقی است

با ابعاد و  ترجیحا در نما و نحوه جانمایی آنها هاابعاد بالکن -6
 داشته باشد.بالکن ها در جداره تناسب  رایججانمایی 

 
در ) ها (و نه صرفا ابعاد مشخصمنظور از تناسبات، استفاده از نسبت

بدنه شهري است. مشخص است جانمایی بالکن در نما باید در مرحله 
طراحی پالن متناسب با نما صورت پذیرد. یک نمونه مصداقی در کروکی 

هاي این کروکیگردد مربوطه ارائه شده است. مجددا خاطر نشان می
 صرفا مصداقی بوده و جهت درك بهتر راهنما ارائه شده است. راهنما

 

 

 

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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هاي ساختمان رِمتناسب با ابعاد بتقسیمات نما  ،گرددتوصیه می -7
 باشد.  يبدنه شهر

 
زیاد که چالش تقسیم بندي نما وجود دارد، این  رِدر ساختمان هاي با ب

ندي نما باشد. کروکی موضوع میتواند معیار مناسبی براي تقسیم ب
 به این موضوع اشاره دارد. مصداقیمقهومی زیر به صورت 

 

 

 
 

توصیه  بدنه، با ساختمان حجم و بام خط تناسب عدم صورت در -8
کند، یا  هماهنگ جدارهحجم و خط بام  کلیات با را خود نماشود می

 جداره به حداقل برساند. 6هوايوتفاوت خود را با حال
 

اطراف ساختمان " هاي نماهاي رایج در کمیتهالزم به ذکر است گزاره
 "کم ارزش بودن معماري ساختمان ها"و  "که معماري خوبی ندارد

هماهنگ  خوبدلیلی بر عدم خالقیت معمار جهت ایجاد یک معماري 
یک نماي قوي اما هماهنگ با  افزاي خوب،با بدنه نیست. یک میان

 کلیات بدنه دارد.
 

 

 

6 character 

موقعیت آکس یا
پیچ میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا

محله
شاخص -تک بنا

در محله
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 موقعیت آکس یا پیچ 
هاي پیچ یا آکس باید تا حد ممکن ي ساختماننما گرددتوصیه می  -1

با بدنه  صالح، عناصر و ...تناسبات، محداقل یکی از عناصر از طریق 
 باشد. هماهنگ

 
با توجه به عمر تماشاي باالي این دسته از بناها، تمایز در عین 

گردد. در واقع موقعیت بنا در جداره هماهنگی در نماها پیشنهاد می
 بدنهکننده اي در میزان تمایز بناها با شهري و کاربري آن نقش تعیین

تواند با بدنه تمایز داشته هایی که نما میشهري دارد. یکی از موقعیت
الزم است حداقل هماهنگی با  با این حالد موقعیت آکس است. باش

 جداره نیز وجود داشته باشد.
 

 

از طریق تغییر در کلیت یا برخی از عناصر نما با  تواندمیطراح نما   -2
 ایجاد کند. تضاد بدنه

 
ایجاد الزم بذکر است، منظور از تضاد، تقابل با جداره نیست. بلکه منظور 

هاي طبق تعاریف کیفیت براي برجسته کردن بناست.تفاوت مختصر 
ا چر جداره شهري، کیفیت تضاد یعنی متفاوت بودن در عین هماهنگی.

پیوندي بصري باالیی که بناهاي پیچ و موقعیت آکس از عمر تماشا و هم
 برخوردارند.

 
 

در صورت عدم تناسب خط بام و حجم ساختمان با  شودتوصیه می -3
 نماید. هماهنگبتواند خود را با جداره بدنه، نما 

 
این هماهنگی میتواند از طریق همباد بودن خطوط، تغییرات حجمی در 

 استفاده از تناسبات رایج در بدنه صورت پذیرد.قسمتهاي انتهایی، 

 

  

ا موقعیت آکس ی
پیچ

میان افزا نبش یا کنج غیرشاخص در-تک بنا
محله

شاخص -تک بنا
در محله
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 بر اساس فضاي شهري مجاورراهنما  

 

 بزرگراه 
 رانندگان براي کنندهتوجهجلب الحاقاتو  عناصر فاقدباید  نما -1

 باشد.
 

ها و کاهش زاویه دید انسان در با توجه به سواره محور بودن بزرگراه
سرعت باال و همچنین ارتقاي کیفیت ایمنی، استفاده نکردن از الحاقات 

هاي مجاور هاي درشت براي بنابنديقسیمت استفاده ازکننده جلب توجه
 گردد.بزرگراه توصیه می

 
 
 

 

 

  

میدان 
محلی

میدان 
تشریفاتی

میدان 
شهري

کوچه و بن  
بست بلوار خیابان 

عبوري
خیابان 
محلی خیابان شهري بزرگراه
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 خیابان شهري 
 مشترك باشد.این سند  کاربري تجاري: ممکن است برخی از موازین این بخش با موازین راهنماي بخش توضیح

با توجه به حال و هواي تجاري خیابان شهري، پیشنهاد  -1
 ساختمان همکف طبقه طراحیهاي شهري به در خیابانشود می

 گردد. توجه
 

هاي داراي دانهبا توجه به اینکه بناهاي اکثر خیابان هاي شهري 
به  در طراحی نما تجاري در طبقه همکف خود است، الزم است

ضمنا طراحی ویترین، ورودي و طبقه باالي همکف توجه گردد. 
گردد طرح کف، پوشش گیاهی و مبلمان مورد نیاز نظیر توصیه می

پادرختی، جاي نشستن و مواردي از این دست نیز در طرح نما 
گردد طراح از فعالیت نین توصیه میمورد توجه قرارگیرد. همچ

فروشی، ي طبقه همکف (مثال سوپرمارکت، لباستجاري آینده
مکانیکی و ...)  اطالع کسب کند تا متناسب با نیازهاي آن فعالیت، 

 ویترین، ورودي و طبقه همکف را طراحی کند.
 

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

 انعطاف زمینه خیابان شهري هاي بناهاينماشود توصیه می -2
 طبقه در بخصوص را نما غیرثابت عناصر و الحاقات تغییر در

 آورد. فراهم باالي همکف و همکف
 

در طبقات همکف و اول در کاربري با توجه به اینکه تغییرات 
هاي شهري زیاد است، الزم است بناهاي واقع در خیابان

 . در طبقه همکف لحاظ گرددپذیري انعطاف

 
 

  

میدان 
محلی

میدان 
تشریفاتی

میدان 
شهري

کوچه و بن  
بست بلوار خیابان 

عبوري
خیابان 
محلی خیابان شهري بزرگراه
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 محلیخیابان  
مشترك  این سند "مسکونی کاربري" و "بستکوچه و بن"هاي : ممکن است برخی از موازین این بخش با موازین راهنماي بخشتوضیح

 باشد.

و  سادگیباید از  خیابان محلی بناهاي نماي شودتوصیه می -1
 برخوردار باشد. وضوح کالبدي

 
 فضا که دارد توقع کند، آرامش احساس فضا یک در فرد آنکه براي

 فرد فضایی چنین در. باشد بینیپیش قابل برایش کالبدي نظر از
 طور به لحـظه هر و کندنمی موردبی سرزندگی و ابهام احساس

 بینیپیش قابل اساسی شـرط. شـودنمی غافلگیـر ناخوشـایندي
 .باشد برخوردار کالبدي وضوح از فضا کهآنست بودن

بر عهده اعضاي کمیته هاي محلی تشخیص سادگی نما در خیابان
گردد منظور از سادگی خاطر نشان می .نما و امري کیفی است
 ایجاد یکنواختی نیست.

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 
هاي واقع شده در ساختمانیطراحی نماي  شودتوصیه می -2

 باشد. خودمانی بودنکیفیت خیابان محلی القاکننده 
 

 نکند احساس شخص که است آن بودن، خودمانی حس منظور از
 این الزمۀ اولین. است مسلط او و بر یافته غلبه او بر فضا که

 منظور این به. است فضا انسانی مقیاس به مربوط موضوع
 تأمین کالبدي بعد از چه و بصري بعد از چه مقیاس این بایستمی

  .شود

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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خیابان محلی  هايکافی بازشو در ساختمان تعدادطراح باید به  -3

 بینی کند.پیش افزایش امنیتو  نظارت محلی جهت ایجاد
 

 بر اجتماعی نظارت وجود خاطر،اطمینان و آرامش به دستیابی براي
 در منظور این به. است ضروري مجرمانه رفتارهاي کنترل جهت فضا

 دو از فضا  شدن دیده. گیرد قرار دید معرض در فضا باید اول درجۀ
 افراد حضور واسطۀ به و هابدنه درون از: است پذیرامکان طریق
 از باید شود دیده هابدنه درون از فضایی آنکه براي. فضا خود درون
 محلی خیابان بدنۀ عنوان به طویل بسته هايجداره بردن بکار

 خیابان به مشرف هايبدنه در امکان درحد و کرد اجتناب
 رؤیت را فضا بتوانند آنها طریق از ساکنان تا نمود ایجاد بازشوهایی

 ارتباط ايگونه به خیابان فضاي با هابدنه که شرایطی در. نمایند
 .یابدمی افزایش نظارت این کنند،می برقرار اجتماعی

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

در طراحی دیواره حیاط به ایجاد طراح نما شود توصیه می -4
 کند. توجهنفوذپذیري بصري 

 
در صورتیکه محرمیت موردنیاز ساکنین -نفوذپذیري بصري  ایجاد

ارتباط بصري بین فضاي شهري بیرون و موجب  -تامین شده باشد
ها شده و به ارتقاي امنیت محله و خصوصی درون خانهفضاي نیمه

ها و امکان دیدن افزایش زیبایی (به سبب صلب نبودن جداره
 کند.پوشش گیاهی حیاط از بیرون) کمک می

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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مورد  محرمیتطرح نما باید بتواند باید توجه داشت  -5

 را نیز فراهم آورد.ها نیاز خانه
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 خیابان عبوري 
 : موازین این بخش با موازین بخش بزرگراه مشترك است.توضیح

 براي کنندهتوجهجلب الحاقاتو  عناصر فاقدباید  نما -1
 باشد. رانندگان

 
ها و کاهش زاویه دید انسان در با توجه به سواره محور بودن بزرگراه

سرعت باال و همچنین ارتقاي کیفیت ایمنی، استفاده نکردن از 
هاي درشت براي بنديقسیمت استفاده ازکننده الحاقات جلب توجه

 گردد.هاي مجاور بزرگراه توصیه میبنا
 

 

 

  

میدان 
محلی

میدان 
تشریفاتی

میدان 
شهري

کوچه و بن  
بست بلوار خیابان 

عبوري
خیابان 
محلی خیابان شهري بزرگراه

 60                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري

 
 

www.simcon.ir

https://simcongroup.ir/


 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 

 بلوار 
مدنظر است و  -که در بخش مبانی نظري این راهنما آمده است– در اینجا بلوار به معناي واقعی : توجه داشته باشید کهتوضیح

باید در بخش نقشی که در واقعیت ایفا اند، اما نقش بلوار ندارند، صرفا در تابلوهاي شهرداري نامگذاري شده "بلوار"هایی که به اسم خیابان
 .کنند بررسی گردندمی

 

 مفرح بودن فضاي بلوار در طراحی نما بهطراح شود توصیه می -1
 کند.توجه 

 
با توجه به اینکه بناهاي اطراف بلوار بیشتر بناهاي اداري و غیرمسکونی 

 در پر احجام تداوم و بسته کامالً هايجداره ازشود است، توصیه می
هاي بلوار (مانند یکی از نقشچراکه . گردد احتراز بلوار بدنۀ طول تمامی
کشاورز) مفرح بودن و مقصدي براي حضور با هدف تفرج بلوار 

شهروندان است. لذا نماهاي ساختمانی نیز به عنوان عناصر عمودي 
 فضاي شهري باید در کمک به این موضوع باشد.

نشینی در هاي مهم غیرمسکونی، عقبایجاد جلوخوان براي ساختمان
تواند است که می ها، افزایش سبزینگی در نماها و ... از موارديورودي

 هايدانه درون باز فضاي کردن مرئی کننده باشد.راستا کمک این در
 عناصر به آنها حصار تبدیل با …  و بیمارستان ادارات، چون عمومی
مجددا  .باشد راستا این در مؤثري کمک تواندمی نرده نظیر شفافی

اکثرا ، قطعات مجاور بلوار درشت دانه بوده و گرددخاطرنشان می
  غیر از کاربري مسکونی دارند. اي کاربري

 
 

کنندگی دعوتطراحی ویژه طبقه همکف و در طراحی نما به  -2
 گردد. توجه(بخصوص بناهاي غیرمسکونی)  ورودي بنا

 
توجه به حضور پررنگ پیاده در بلوار، طراحی طبقه همکف و ورودي با 

 کند.پیدا میبناها (بخصوص بناهاي غیرمسکونی) اهمیت دوچندان 
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 بستکوچه و بن 
 مشترك باشد.  "کاربري مسکونی"و  "محلیخیابان" هاياز موازین این بخش با موازین بخش قسمتی: ممکن است توضیح

 گردد.بست توجه کوچه و بن خودمانی بودنبه باید در طراحی نما -1
 

بست یا کوچه مقیاس انسانی نزدیک به مقیاس فضاهاي در یک بن
هاي بستۀ طویل و مرتفع، یا زندگی روزمرة افراد است. لذا وجود جداره

گیرند و خود را هایی که در تقابل با فضاي کوچه قرار میاحجام و توده
فضاهاي باشد. کنند، مغایر با مقیاس انسانی میبر فضا تحمیل می

شهري در محله مسکونی باید حس محلی بودن را القا کنند، از این رو 
مثال  .بوده و داراي مقیاس انسانی باشدطرح نما باید نماهاي خودمانی 

 فضاي در نیمکتی یا هاخانه ورودي کنار در نشستن براي سکویی وجود
 به ورود از قبل را ساکنان تواندمی همسایه واحد چند میان مشترك

 یک با برخورد صورت در آن از خروج هنگام به یا شانمسکونی واحد
 .نماید کوتاه صحبت یک و توقف دقیقه چند به دعوت آشنا فرد

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 
 

بست به کوچه یا بننظارت محلی به ایجاد باید در طراحی نما  -2
 گردد.توجه 

 
 آن بر اجتمـاعی نظارت وجود مستلزم فضا در هاغریبه حضور کنترل

 به باشد قوي کوچه یا بستبن با واحدها ارتبـاط اگـر) آرامش( است
 در و داشت زیرنظر را کوچه آنها درون از بتوان راحتی به که نحوي
 تقویت فضا بر اجتماعی نظارت کرد، پیدا دسترسی آن به لزوم صورت

 تبدیل ارتباط، این افزایش راههاي بهترین از یکی شاید. شودمی
 در واقع.باشد فضا یک به بدنه سطح در روزن یک از واحدها ورودي

هاي مسکونی یکی از فاکتورهاي اصلی است.. فاکتور امنیت در محله
وجود بازشوهاي کافی، ایجاد نفوذپذیري بصري در همکف، ایجاد 

ي نشستن ها و ایجاد لبه براخانه نشینی در وروديپیرنشین و عقب
هاي مسکونی و هر اقدامی که به حضور بیشتر ها در خانههمسایه

بست منجر شود، به افزایش امنیت کمک خواهد ساکنین کوچه و بن
 کرد.
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 شهري میدان 
هاي یکپارچگی بدنه سعی شوددر طراحی نما بهتر است  -1

 .حفظ گردد میادین شهري
 
 
 

 
 .شودتوجه ویژه  نما ساختمان در طراحی همکفبه طبقه  -2
 

اینکه میادین شهري مهمترین گره حضور شهروندان در با توجه به 
شهر هستند و وجود کاربریهاي تجاري و اداري متعدد در این فضاها، 

ها الزم است به الگوهاي رفتاري شهروندان و طراحی ویترین مغازه
 توجه ویژه گردد. 

 

 

در تغییر الحاقات و عناصر غیرثابت  انعطافزمینه باید بتواند نما  -3
 آورد.نما بخصوص در طبقه همکف و اول فراهم 

 
 

در طبقات همکف و اول در بناهاي کاربري با توجه به اینکه تغییرات 
پذیري در طبقه شهري زیاد است، الزم است انعطاف میادینواقع در 

 .همکف لحاظ گردد

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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در ایجاد غناي بصري ي براي طرح نما زمینهشود توصیه می -4
 بیاورد.نما (از طریق جزئیات، رنگ و ...) فراهم 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

رفتارهاي رایج به  بهتر استدر الحاقات و طراحی همکف  -5
 توجه گردد.ها متناسب با فعالیت

 
، window shoppingتوجه به الگوهاي رفتاري شهروندان مانند 

پرسه زنی، مکث و ... در طراحی طبقه همکف و بخش تجاري بنا 
 الزامی و مهم است.

 
  

 64                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري

 
 

www.simcon.ir

https://simcongroup.ir/


 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 

 میدان تشریفاتی 
هاي یکپارچگی بدنه باید سعی شوددر طراحی نما  -1

 .حفظ گردد میادین تشریفاتی
 

 
 باشد. شکوه میدانطراحی نما باید در خدمت  -2
 

الزم به ذکر است در میادین تشریفاتی همواره یک عنصر 
شاخص وجود دارد که شکوه قدرت حاکم بر شهر یا دولت یا 

دهد. بناهاي میدان باید در خدمت این حکومت را نشان می
  شکوه باشند.

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

در جداره نظم موجود  در چارچوبباید نماي طراحی شده  -3
 میدان باشد.

 
ها نظم رایج در یکی از مهمترین عناصر میادین تشریفاتی در دانه

توان نظم موجود در میدان نقش آنهاست. براي این موضوع می
 جهان اصفهان را مثال زد.
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 باشد. بناي شاخص میداننماي طراحی شده باید متناسب   -4
 
 
 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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 میدان محلی 
مشترك  "کاربري مسکونی"و  "خیابان محلی"و  "بستکوچه و بن"هاي : بخشی از موازین این بخش ممکن است با موازین بخشتوضیح

 باشد.

حفظ  نماي مسکونی خودمانی بودن شودنما سعی  طراحیدر  -1
 گردد.

 
 نکند احساس شخص که است آن بودن، خودمانی حس منظور از

 موضوع این الزمۀ اولین. است مسلط او و بر یافته غلبه او بر فضا که
 این بایستمی منظور این به. است فضا انسانی مقیاس به مربوط
 .شود تأمین کالبدي بعد از چه و بصري بعد از چه مقیاس

فضاهاي شهري در محله مسکونی باید حس محلی بودن را القا 
بوده و داراي کنند، از این رو طرح نما باید نماهاي خودمانی و دنج 

 .مقیاس انسانی باشد
 

 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
در نما بازشو به تعداد کافی،  نظارت محلیبراي  طراح نما باید -2

 .بینی کندپیش
 
 

محلی  میادینهاي مسکونی و دانیم که فاکتور امنیت در محلهمی
 ،هاي افزایش امنیتیکی از فاکتورهاي اصلی است. یکی از راه

افزایش نظارت محلی است. تعدد بازشوها به این مقوله کمک 
 کند.شایانی می
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 حفظ گردد. یکپارچگی بدنهشود که در طراحی بدنه سعی  -3
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 راهنما بر اساس کاربري بنا 

 

 مسکونی نماي 
مشترك  "کاربري مسکونی"و  "خیابان محلی"و  "بستکوچه و بن"هاي : بخشی از موازین این بخش ممکن است با موازین بخشتوضیح

 باشد.

انسانی بودن مقیاس به  در طراحی نماي مسکونی باید -1
 گردد.توجه  نماي ساختماناجزاي عناصر و 
 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 
 گردد.طراحی ساده و خودمانی  ي مسکونی بایدنما -2
 

تشخیص ساده و خودمانی بودن بخاطر اینکه یک موضوع کیفی 
، است، بر عهده طراح و اعضاي کمیته نماست. تناسبات، رنگ

بودن نما تاثیر  خودمانیتواند بر ساده و می ترکیب مصالح و ...
 زیادي داشته باشد.

 
 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 به یا دیواره حیاط همکف طبقه طرح درگردد توصیه می -3
 در بخصوص سلسله مراتب دسترسی عمومی به خصوصی

 گردد. توجه پیاده ورودي
 

توانند نقش فضاي نیمه عمومی را در سلسله مراتب ورودي ها می
هاي ورودي این موضوع درفضایی به بناهاي مسکونی ایفا کنند. 

ها، ایجاد نشینی در وروديتواند از طریق ایجاد عقبمسکونی می
ها براي آسایش ، ایجاد سایبانشاخص کردن وروديپیرنشین، 

 و ... صورت پذیرد. اقلیمی

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی
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که  و باعظمت باشکوهتناسبات و عناصر در طراحی نما از  -4
رود نظیر که از آن می عام خوداز توقعات  ي مسکونیشود نماباعث می

گردد.  اجتناب خودمانی بودن، مقیاس انسانی داشتن و ... دور شود،
 "رومی"یا نماهایی به نام  "کالسیک"بعنوان مثال نماهاي منسوب به 

 .نیستندبراي نماهاي مسکونی مناسب 
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 نماي اداري 
این نما از نظر  شودتوصیه می ري،ابا توجه به توقعات از نماي اد -1

 باشد. نظم مشخصبصري مبتنی بر 
 

نشان دهد و از طرفی  از نماي اداري توقع داریم که نظم و انضباط راما 
رود که مشخص باشد که این یک دفتر یا یک اداره است. لذا توقع می

تواند با استفاده از خطوط راست گوشه، نما منظم باشد. این نظم می
 هايامتدادهاي افقی یا عمودي مشخص، تک مصالح بودن، پنجره

 نواري و ... باشد. 
 

 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
 

 باشد. خود و معرف کاربري واضحساده و  بهتر استنماي اداري  -2
 

دهنده فعالیت خود باشد. اما این موضوع نباید با نماي اداري باید نشان
 استفاده از تابلوهاي عظیم و بزرگ در نما تجلی یابد.

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

  

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی
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 نماي تجاري 
هاي ساختمان همکف و اولدر طرح طبقه شود توصیه می -1

ها و ... تجاري به طرح ویترین و تابلوهاي تجاري، الحاقات، ورودي
 دقت ویژه گردد.

 
مهمترین بخش بنا در نماهاي تجاري بخاطر مراجعه زیاد طبقه 

الحاقات،  گیاهی،پوشش همکف است. لذا مبلمان استفاده شده،
ها و جزئیات محل تابلوها، پیشانی واحدهاي تجاري، طرح ویترین

صورت ویژه مورد توجه  به بهتر استاستفاده شده در طبقه همکف 
قرار گیرند. حتی در مواردي بخصوص ساختمان هاي با برِ زیاد، 

 کفسازي هم باید متناسب با نما طراحی گردد.
 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر بودهکروکی صرفا مصداقی 

به نماي تجاري  طبقه همکف طرحدر شود توصیه می -2
 گردد.توجه  کنندگی وروديحضورپذیري و دعوت

 
با توجه به مراجعه زیاد واحدهاي تجاري این موضوع در طراحی 

 نماي ساختمان تجاري بسیار مهم است.
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 نماي مذهبی 
را  کنندگیو دعوت تقدس بهتر است طرح نماي مذهبی -1

 نشان دهد.
 
 

 

 بومی مذهبیعناصر  توان ازمیمیان افزا در نماي مذهبی  -2
 (تضاد یا تقابل با جداره) در طرح نما و حجم ساختمان جهت تمایز
 .استفاده نمود

 
تواند از جداره متمایز بوده و نماي مذهبی از مواردي است که می

تصویر ذهنی مردم از مسجد، تکیه، هاي خاص و متناسب با فرم
 کلیسا و ... داشته باشد.

 
 

 
معماري بومی و در طراحی نماهاي مذهبی حتما باید به -3

 توجه گردد. نمادهاي مذهبی بومی ایران
 

با توجه به سابقه دیرینه ایران در هنر طراحی مساجد و اماکن 
مذهبی، استفاده از مبانی مربوط به این گونه بناها در طراحی 

  است. الزامینماهاي مذهبی 
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 باشد. دعوت کنندهورودي بناي مذهبی حتما باید -4
 

یک  شاخصگردد براي بناهاي مذهبی در مقیاس می توصیه
 جلوخان درنظر گرفته شود.
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 نماي فرهنگی 
که  گرددبه صورتی طراحی  ي فرهنگی بایدنما-1

 .باشددهنده فعالیت مورد استفاده خود نشان
 

مثال موزه، گالري، سینما یا فرهنگسرا باید نماي متناسب با 
 فعالیت خود داشته باشند.

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

نمادهاي گردد در طراحی نماهاي فرهنگی از توصیه می-2
 تهران و ایران استفاده گردد. بومی فرهنگی و معماري

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

  

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی
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 آموزشینماي  
و  نظمدر طراحی نماي دبیرستان و دانشگاه باید به توقع -1

 در نما توجه گردد.  انضباط
 

هاي راست گوشه، تقارن در پالن و نما، رعایت استفاده از فرم
 گردد.توصیه میامتدادها براي القاي نظم و انضباط در نما 

 

 
 

 
 
 
و  تنوعدبستان و مهدکودك به کیفیت  يدر طراحی نما -2

 توجه گردد. بودن خودمانی
 

دبستان و مهدکودك باید براي کودکان حس خودمانی بودن داشته 
باشد تا کمک کند کودك ارتباط مناسبتري با محیط آموزشی برقرار 

هاي شاد و دوستانه براي نماهاي دبستان و نماید. رنگ و طرح
 گردد.مهدکودك توصیه می

 

 

  

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی
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 نماي درمانی 
در نما  تمیزيو  پاکیزگیباید به توقع  درمانیدر طراحی نماي -1

 توجه گردد. 
 

استفاده از نماهاي روشن و تک مصالح، ایجاد امتدادها و رعایت اصل 
 تواند در این امر کمک کننده باشد.تکرار در اجزاي نما می

 

 
 

داراي وضوح ورودي سواره و پیاده نماهاي درمانی باید حتما -2
 باشد.

 
هاي بناهاي درمانی باید به بدلیل حضور اورژانسی و سریع ورودي

صورت واضح و مشخص طراحی گردند که مراجعین را دچار 
 سردرگمی نکنند.

 
 

 

براي امور اورژانسی  دسترسی سریعنماهاي درمانی باید داراي -4
 باشند.

 
  

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی
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در صورت داشتن فضاي سبز و طراحی محوطه داخلی  -5

 دارايشود دیواره محوطه بناي درمانی مطلوب، توصیه می
 باشد. نفوذپذیري بصري

 

 
 

  

درمانی آموزشی فرهنگی مذهبی تجاري اداري مسکونی
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 راهنما بر اساس نقش سلسله مراتبی بنا 

 

 هاي عاديساختمان 
شهري از طرق اشاره  باید با بدنه عاديهاي طرح نماي ساختمان -1

 داشته باشد. "تجانس"شده در این راهنما 
 

افزاهاي میان هاي معمولی در شهر تهران راترین ساختمانعمده
. بنابراین دهندمی تشکیلهاي شهري مسکونی با بر مشخص در بافت

 ت مهم در طراحی نماهاي شهري است.کیفیت تجانس یک کیفی
 

هاي خاص مانند مسجد، مهدکودك، کاربري وجود در صورتتبصره: 
تواند هاي مسکونی، بناها میمواردي از این دست در بافتدبستان و 

 با بدنه تضاد داشته باشد.
 

 
 

 

  

ساختمان شاخص در حوزه 
شهري

ساختمان شاخص در حوزه 
منطقه اي

ساختمان شاخص در حوزه 
محلی ساختمان عادي
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 ساختمان شاخص در حوزه محلی 
 حوزه در دید و پیدرپی دیدهاي در بناي شاخص در حوزه محلی -1

 باشد. جداره با "تضاد" کیفیت باید واجد محلی
 

توانند با مثال بناهایی که کاربري یا فعالیت متفاوت با بدنه دارند می
بدنه متضاد باشند. الزم به ذکر است تضاد در اینجا یعنی ساختمان 
با تغییرات مشخص و محدودي کمی با بدنه فرق داشته باشد. مانند 

 کروکی روبرو. 
 

 
 

 

  

ساختمان شاخص در حوزه 
شهري

ساختمان شاخص در حوزه 
منطقه اي

ساختمان شاخص در 
حوزه محلی

ساختمان معمولی
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 ساختمان شاخص در حوزه منطقه اي 
اي باید به صورت طراحی طرح بناهاي شاخص در حوزه منطقه-1

 منطقه قابل درك باشد. کریدورهاي اصلیگردد که از 
 

نوع برخورد طراح با طرح نما در اینجا نباید از جنس نوع برخورد با 
طرح نماي یک ساختمان معمولی مسکونی در یک کوچه باشد. مثال 

هاي را به عنوان ساختمان ساز به خوبی نقش خودهاي آتیساختمان
هاي طرح گل کنند. یا مثال در معماري بومی ایرانشاخص ایفا می

اسلیمی روي گنبدهاي مساجد مهم یا مساجد جامع بزرگ مانند 
  هاي دور است.اهللا  قابل درك از فاصلهمسجد شیخ لطف

 

 

  

ساختمان شاخص در حوزه 
شهري

ساختمان شاخص در حوزه  
منطقه اي

ساختمان شاخص در حوزه 
محلی ساختمان معمولی
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 ساختمان شاخص در حوزه شهري 
سیلوئت، چشم آن در به نقش در طراحی حجمی بنا باید طراح -1

 مربوط به آن توجه کند. اندازهاي مختلف و دیدهاي استراتژیک
 

 

 
 طراحی متناسب با دیدهاي مختلف باید جزئیات مربوط به نما-2

 شده باشد.
 

هاي استفاده شده در قسمت میانی و انتهایی نما باید مثال طرح
فضاهاي شهري  طوري طراحی شده باشد که قابل درك از محورها و

 با فواصل مختلف باشد.

 
 

  

ساختمان شاخص در 
حوزه شهري

ساختمان شاخص در حوزه 
منطقه اي

ساختمان شاخص در حوزه 
محلی ساختمان معمولی
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 83                                                                                                                  معاونت شهرسازي و معماري

 
 

 راهنما بر اساس همسازي با اقلیم 
-آمدگی و فرورفتگیپیش و همچنین منظور از همسازي با اقلیم، توجه به نوع مصالح و رنگ، تعداد و جهت بازشوها : توضیح

 7است. آسایش کیفیتارتقاي  و انرژي مصرف جوییصرفههاي ساختمان جهت 
مصالح به کاررفته در نماي ساختمان از لحاظ  -1

متناسب با اقلیم بهتر است  جنس و بافت و رنگ،
 انتخاب شوند.

 
 بارانکج معرض در که نما از قسمت آن مصالحمثال 
 برخوردار الزم استحکام از حتما باید گیردمی قرار

 .باشند
 

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 

موقعیت قرارگیري اندازه و  ،تعداد ،شکل -2
  با اقلیم طراحی شوند. متناسببهتر است  بازشوها

 
در تعیین سطوح نورگذر و بازشوهاي الزامی فضاها، 
تعیین میزان دقیق این سطوح با توجه به نوع 

هاي مکانی، تصرف و فضاي موردنظر، ویژگی
جغرافیایی و اقلیمی و همچنین الزامات ایمنی 

و  18، 14، 3هاي مندرج در مباحث ها، به روشآن
 مقررات ملی ساختمان الزامی است. 19

 
(کنسول، بالکن،  هاآمدگیفرورفتگی و پیش -3

پلکان و پنجره) به لحاظ شکل و کاربرد همساز با 
 اقلیم طراحی شوند.

 
ق مناط زوایاي صحیح سایبان درالزم به ذکر است 

 10مرتبط در پیوست  از جداول توانرا میتهران 
) 1389مقررات ملی ساختمان (ویرایش  19مبحث 

 .کردتخراج اس
 دهندهاساس اجزاي تشکیل راهنما بر 

 مصالح 

 
اي بودن به راحتی قابل تنظیم بوده و در ضمن تاثیر زیادي در ایجاد هماهنگی یکی از عناصري که به دلیل پوسته: توضیح

 رجوع شود به زیربندمصالح و بافت و رنگ 7

اجزا با رابطه
یکدیگر

ورودي تاسیسات الحاقات روزنه مصالح
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 .استیا نوع پرداخت و بکارگیري آن  آن بین ابنیه دارد، مصالح نما، بافت
در ترکیب مصالح استفاده شده در نما،  -1

 توجه شود. بصريتعادل به  
 

در نما،  تعادل بصريدستیابی به  براي
صورتی در بدنه نما ترتیب باید به   مصالح

تشخیص سانی آیابند که چشم به راحتی و 
 اي را درك کند.دهد و کل یکپارچه

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

مصالح  وزن بصريبافت و  رنگ، جنس، -2
در تناسب با کاربري ساختمان انتخاب باید 

 شوند.
 

به ما اجازه  مفهومی است کهوزن بصري 
تقارن، تعادل و هماهنگی در  دهد کهمی

عواملی مانند رنگ، تضاد،  نما ایجاد کنیم.
روشنایی و تاریکی، اندازه و نسبت و تراکم 

 در ایجاد وزن بصري تاثیرگذار هستند.
 
طیف از یک  باید مصالح انتخاب شده -3

 پیروي کنند.  رنگی
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در باید تغییر در بافت و رنگ مصالح  -4

 .صورت گیردهاي صحیح قسمت
 

هاي صحیح در این توصیه، منظور از قسمت
جهت ایجاد تنوع و تفاوت در هایی از نما قسمت

ها، طبقه همکف، مانند قاب پنجره نما است.
 پناه بام و ... .قسمت جان

 

 
 

 تکرار شده صفحه قبل است.)(کروکی، 

صالح، رصورت استفاده از دو یا چند مد -5
 مدول (پیمانه)از  بهتر است مصالح انتخابی

 خاصی پیروي کنند.
 

هاي نسبت مشخص بین اندازه مدول یا پیمانه
کند (طول و عرض و ارتفاع) یک جز را بیان می

-و این در حالی است که درصورت تغییر اندازه
کوچک یا  نسبت مشخص، ها، اجزا به یک

. در انتخاب نوع مصالح توصیه شوندبزرگ می
 شود از مدول مناسب استفاده شود.می

 
در انتخاب مصالح براي نماي شود توصیه می -6

 استفاده شود. آوردمصالح بومساختمان، از 
 

آورد بودن مصالح به این منظور است که بوم
 شود.مصالح متناسب با اقلیم آن منطقه انتخاب 

 بررسی این موضوع بر عهده اعضاي کمیته
آوردي یکی از راهکارهاي بررسی بوم نماست.

وجود منابع مطلوب مصالح مربوطه در نزدیکی 
 محدوده وقوع بنا است.

 
 استفاده شود. با استحکام مناسبدر نماي طبقه همکف باید از مصالح   -7
 

رو است هم باید مقاومت باالیی ي خیابان و پیادههابیشتر با عابرین پیاده و آلودگیبا توجه به اینکه این بخش از نما در ارتباط 
در مقابل ضربات احتمالی، وندالیسم و... داشته باشد و هم باید از جنسی انتخاب شود که احتمال آلودگی پایینتر و امکان تمیز 

 تري داشته باشد.کردن راحت
  

اجزا با رابطه
یکدیگر

ورودي تاسیسات الحاقات روزنه مصالح
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 روزنه 
باعث که شفاف بوده و هستند ها، بازشوها و... پنجرهاند و شامل ارتباطی درون و بیرون جداره ها فضاهايروزنه: توضیح

 .دنشوتقسیم می هاي بازشوو روزنه هاي ثابتها به دو دسته روزنهروزنه .شوندعبور نور می
 
ها در جانمایی روزنهشود توصیه می -1

قانون از  افزابناهاي میانبخصوص در 
 استفاده شود. مجاورت

 
ها پدیده به این معنا است کهقانون مجاورت 

و اموري که نزدیک به هم قرار دارند بهتر 
در اینجا شوند. تر آموخته میدرك و سهل

ها به صورت بدین منظور است که روزنه
و در فاصله معینی قرار گیرند که  هماهنگ

 به صورت کل یکپارچه درك شوند.
نود درصد نماهاي الزم بذکر است حدود 

ارائه شده در کمیته هاي نما در موقعیت 
 افزا قرار دارند.میان

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

ها به در جانمایی روزنهشود توصیه می -2
 افزابناهاي میانبخصوص در  کیفیت تکرار

 توجه شود.
 
ها، منظم و هماهنگ اشکال و فرم تکرار

شود. این موجب ایجاد ریتم در عناصر می
 یکنواخت و متناوبتواند به صورت تکرار می

 صورت گیرد.
عناصر به صورت  ،تکرار یکنواختدر 

تکرار در  شوند.یکنواخت و متوالی تکرار می
شوند، به عناصر در حالیکه تکرار می متناوب

تکرار در  صورت تناوبی تغییراتی دارند.
ایجاد ریتم و آهنگ و بنابراین  ها باعثروزنه

 شود.درك بهتر نما می
 

اجزا با  رابطه
یکدیگر

ورودي تاسیسات الحاقات روزنه مصالح
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در  قانون مشابهتشود از توصیه می -3

افزا بخصوص در بناهاي میانها طراحی روزنه
 استفاده شود.

 
چشم انسان به  که اشاره دارد قانون مشابهت

صورت فطري عناصري را که داراي 
خصوصیات مشابه همدیگرند، به صورت یک 

بیند. سه عامل مجموعه یا یک گروه واحد می
گروهی موثر مهم شکل، رنگ و ابعاد در هم

ها، روزنه قانون مشابهت در طراحی. هستند
الزم به  شود.می نظم و یکپارچگی باعث ایجاد

ذکر است ممکن است متناسب با فضاي پشت 
ابعاد روزنه فرق کند. رعایت تناسبات  ،روزنه

در این زمینه راهکار مناسبی در راستاي قانون 
 مشابهت است.

 

 
 

 (کروکی، تکرار شده صفحه قبل است.)

 ردوالمبه صورت ها شود روزنهتوصیه می -4
 طراحی شوند.

 
هاي بین اندازهنسبت مشخص  مدول یا پیمانه

-(طول و عرض و ارتفاع) یک جز را بیان می
کند و این به این معنی است که درصورت 

 ها، اجزا به یک نسبت مشخص،تغییر اندازه
استفاده از یک . شوندکوچک یا بزرگ می

ها مشخص در انتخاب و طراحی روزنه مدول
 شود.مندي نما میموجب قاعده

 
ها متناسب روزنه تناسباتشود توصیه می -5
 .اجزاي نما باشد سایر تناسبات با
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نسبت سطوح شفاف ایجادشده به سطوح  -6

 .باشدمتعادل باید  وزن بصري نما،کدر در 
 

 شامل را بدنه از بخشی آن سطوح شفاف:
 شفاف یا شفافنیمه مصالح از که شوندمی

 اند.شده ساخته شیشه مانند
-بدنه را شامل می سطوح کدر:آن بخشی از

 اند.شدهساخته غیرشفاف مصالح شوند که  از
 .سیمان آجر،: مانند

نسبت درصد سطح شفاف نما به سطح کدر 
اي باشد که میزان سنگینی و باید به گونه

 سبکی نما به حد تعادل برسد.
 

 
 

 (کروکی، تکرار شده صفحه قبل است.)

پروفیل  طرح و رنگشود توصیه می -7
 بازشوها متناسب با یکدیگر باشند.

 
در باید هاي نما روزنه امتداد خطوط -8

 قرارگیرند. تقویت ارکان اصلی نما راستاي

هاي نما، امکان تمیز در طراحی پنجره -9
 کردن در آینده در نظر گرفته شود.
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 الحاقات 
 (کارکردي و تزیینی):  الحاقات :توضیح

 کـمال زنیا ثرا در اًبعد و دهنبو بنیها لیهاو حطر ءجز که هستند يعناصر :)Facade Attachments( نما کارکردي تلحاقاا
 .نداهیددگر قاـلحا ناختماـس هـب اکنـس اـی

 .اند و با الحاقات فرق دارندنما استفاده شده تزئین هتجصرفا  که جزئیاتی و عناصر ):Decorating( تزیینات
 با طرح نما باشد. متناسبباید طرح الحاقات  -1

 (شکل و جنس و رنگ)
 

ها باید یکسان و در یک طیف رنگ و طرح سایبان
هماهنگ با سایر الحاقات نما از جمله نرده و گلجاي 

 و... باشد.

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

 موردنیاز فضاهاي طراحی به باید نما طراحی در -2
 بنا توجه شود. آتی الحاقات براي

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

مدول شود در طراحی الحاقات از توصیه می -3
 استفاده شود. خاصی

 

 

 شود از الحاقات به عنوان عامل موثر درتوصیه می -4
 .استفاده شود بنا نماي بخشیتنوع

 
 و تنـوع  ریـتم  ایجاد جهت الحاقات دیگر و سایبان از
 .شود استفاده نما در
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 تاسیسات 
 کولر، کانال تلفن، تقسیم جعبه بخاري، هايلوله گاز، هايلوله و علمک مانند ساختمان تاسیسات به مربوط الحاقات: توضیح
 گیرند.بندي تاسیسات قرار میو... در دسته اسپیلت هاياپراتور ناودانی،

 باید در جاي مناسب جانمایی شده باشند.در طرح نما تاسیسات  -1
 

باز ساختمان ماننـد  نصب تجهیزات و تاسیسات در فضاهاي باز و نیمه
ـ   ها، تراسنایوا  صـورتی باشـد کـه مطـابق الزامـات     ه ها و بـام بایـد ب

به نما  مقررات ملی ساختمان 4مبحث  5-4-4و  4-4-4هاي قسمت
ایمن و مطمـئن در جـاي   ي اگونهو حجم ساختمان لطمه نزنند و به

مانند کولر، عالوه بر رعایـت   کنندهود محکم شوند. تجهیزات خنکخ
الزامات یادشده، تا حد ممکن باید در محلی نصب گردند که از تابش 

هاي کولر واقع در فضـاي  مستقیم نور آفتاب نیز محفوظ باشند. کانال
امکـان   هاي یادشـده منطبـق و در حـد   باز نیز باید با الزامات قسمت

 دها باید با عایق حرارتی مناسب پوشیده شـون کوتاه باشند. این کانال
-5-4بنـد  ، )1396(ویرایش  مقررات ملی ساختمان 4 مبحثمنبع: (

12-4(. 
 

 

الزم است تاسیسات مزاحم بصري در نما با راه حل مناسب  -2
 .االمکان کمتر در معرض دید باشنده یا حتیدش پوشانده

 
هـاي گـاز، دودکـش،    لولهمنظور از تاسیسات مزاحم تاسیساتی نظیر 

هاي اپراتور و کولر، لوله بخاري، ناودان، جعبه تقسیم تلفنسیم، کانال
. توصـیه مـی  هستندکه در نماي ساختمان نمایان  باشندمیاسپیلت 

 شود تمهیداتی جهت پنهان شدن تاسیسات مهم در نظرگرفته شود.
ابط، علمک گـاز نبایـد پوشـانده شـود، امـا      ضو الزم بذکر است طبق

نشینی در دیواره همکـف بـراي   توان با تمهیداتی نظیر ایجاد عقبمی
 آن مکان مناسب طراحی کرد.

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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تاسیسات مزاحم بصري مانند خرپشته، کولر،  -3

از فضاي نباید هاي کولر گازي، آنتن تلویزیون و... یونیت
 شهري قابل رویت باشند.

 
به طور کلی باید عناصري مطلوب نظیر گیاهان سـبز بـر   

 روي بام از فضاي شهري مجاور رویت شوند.
بـام قـرار   خرپشته تا حد امکان باید در وسط بنا و پشـت 

ریـف  گیرد تا از دید عابر پیاده مخفی بماند مگر اینکه تع
باکس پله و بنابراین خرپشته در نماي اصلی، با توجه بـه  
وضعیت موجود بدنه، موجب ایجاد ریـتم مطلـوب شـود.    

 و سرمایشـی  تاسیسـات بـراي  د شـو همچنین توصیه می
ــد گرمایشــی ــی فضــاي... و هواســاز ،کــولر مانن  در داخل

ــا  پوششــی مناســب در غیــر ایــن صــورت، ســاختمان ی
 بینی شود.پیش

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر صرفا مصداقی بودهکروکی 

نظم جانمایی تاسیسات در بام بعنوان نماي پنجم  -4
باید بنحوي باشد که منجر به ایجاد منظر مطلوب بصري 

 در دید پرنده گردد.
 

از ابتـداي   گردد طـرح تاسیسـات بنـا   بنابراین توصیه می
ــاهش   طراحــی ســاختمان در راســتاي ایجــاد نظــم و ک

 در دید پرنده باشد.آلودگی بصري ناشی از تاسیسات 
 

 

بام سبز در مناطقی  بینی تاسیسات موردنیازپیش -5
پاسخگوي اجرا و نگهداري که از نظر اقلیمی و اقتصادي 

 شود.توصیه می بام سبز هستند،
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 ورودي 

ورودي یعنی آستانه گذر از فضاي ست. ا نساختما خصوصی يفضا به عمومی يفضا تباطیار مدخل نساختما ورودي: توضیح
 هاي ساختمان است.عمومی به فضاي خصوصی ساختمان، از مهمترین عناصر و نشانه

با سایر اجزاي  هماهنگیدر  باید ورودي طرح -1
 ساختمان طراحی شود.

 

با دیگر اجزاي ساختمان،  وروديمنظور از هماهنگی 
یا  شکل بازشوها ،هماهنگی با رنگ کلی مصالح

 است. الگوي الحاقات
 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

در بناهاي پرمراجع نظیر  ورودي طرح -2
-کیفیت دعوتواجد  بهتر است هاي تجاريکاربري

 باشد. کنندگی
 

خالی  یفضای صورت اجازه پالن،شود در توصیه می
اختصاص داده ورود نشینی به آستانه به صورت عقب

 ن ساختمانان و ساکناشود که فرصت حضور مخاطب
به عنوان یک مفصل میان فضاي عمومی و  را

ه کنندگی را بو نقش دعوت کردهفراهم  خصوصی
 .درستی ایفا کند

 
نسبت به سایر  طرح وروديشود توصیه می -3

طراحی  متمایز و واضحهاي نما به صورت قسمت
 شود.

 

 نما در تواندمی آن محل ورودي، نمودن واضح جهت
 .گیرد صورت تاکید آن روي و باشد مشخص

 
 عرصهبه طراحی  بهتر است در طرح ورودي -4

 توجه شود. ورودي
 

یـا  منظور از عرصه ورودي در نظرگرفتن فضاي مکث 
موردنیاز است که موجـب  مبلمان تعبیه  فضایی براي

 شود.کنندگی میارتقاي کیفیت دعوت
 

اجزا بارابطه
یکدیگر
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نیازهاي ها به است در طراحی ورودي الزم -5

 .توجه شود کنندگانمراجعه
 

کننـدگان، محلـی بـراي    منظور از نیازهاي مراجعـه  
 .محلی براي نشستن است یا ایستادن و انتظار

 

 
 است.)(کروکی، تکرار شده صفحه قبل 

الحاقات موردنیاز به باید در طرح ورودي  -6
 توجه شود. ورودي

 

 زنیا بعلت که هستند يعناصرمنظور از الحاقات 
ند اهیددگر قاـلحا ناختماـس هـب ناناکـس اـی کـمال

و سکو در یا باغچه فالور باکس  ،مانند روشنایی
 ورودي. قسمت

 
توجه  تامین روشناییبه  باید در طرح ورودي -7

 شود.
 

در  چراغتواند از طریق تعبیه تامین روشنایی می
سقف و فالور باکس محل ورودي صورت  ،کف

 گیرد.
 

 نیآمد معلولورفتبه  باید در طراحی ورودي -8
 توجه شود.

 

ها، اقدامات براي معلولین، غالبا شامل رمپ
تجهیزات مختص در و پنجره، کلیدهاي برق یا زنگ 

مناسب براي در دسترس بودن و... در با ارتفاع 
ها باید به ها و اجزاي وابسته به آناست. رمپ

 .صورت استاندارد طراحی شوند
 

اي که در دید ناظر از محل نصب پالك، به گونه -9
بینی اي منطقی قرار گیرد، در ورودي پیشفاصله
 شود.
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 اجزا با یکدیگر رابطه 
ها و الحاقات است. در طراحی نماي ساختمان جهت دهنده نما، بازشوها، مصالح، ورودي: منظور از اجزاي تشکیلتوضیح

 یکدیگر طراحی شوند. رسیدن به هماهنگی و یکپارچگی در نما، اجزا باید در ارتباط با
هماهنگی در طراحی اجزاي نما، باید به  -1

 با یکدیگر توجه شود. اجزا جنس و رنگ
 

 
میان افزا  بخصوص در بناهاياجزاي نما  -2

یکدیگر قرار امتداد بصري در  بهتر است
 گیرند.
 

بصري، قرارگیري اجزا در  دمنظور از امتدا
اي به گونه است یک راستاي افقی یا عمودي

چشم به راحتی آن را دنبال کند و در  که
 نهایت  یک کل یکپارچه را درك کند.

 

 
اجزاي نما در راستاي شود توصیه می -3

 طراحی شوند. تقویت کلیت نما

 

اجزا با رابطه
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 راهنما بر اساس ارکان نما 

 

 خط زمین 
 به چگونه ساختمان که دهدمی نشان زمین شود. خطمی نامیده )Groundline( زمین خط ،با زمین بنا برخورد لبه : توضیح

 است. نشسته آن بر روي چطور یا شده متصل زمین
 و جنس زمینمسائلی مانند باید در طراحی خط زمین  -1

 گیرد.مدنظر قرار شرایط اقلیمی
 

 

بین قوي  ارتباط باید در بناهایی کهشود توصیه می -2
 .طراحی شودخط زمین مسطح  ،داشته باشندبیرون و درون 

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

ایی که الزم است حدي بین زمین بناهدر  شودتوصیه می -3
 د.استفاده شو چینیکرسیاز ، و نما وجود داشته باشد

 
 سنگی ازاره از استفاده موارد از بستري درباید توجه داشت 

 .نیست چینیکرسی در الزامی و باشد راهگشا تواند می نیز
 

 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

خط  هماهنگیدر ورودي پارکینگ و ورودي پیاده،  -4
 مدنظر قرار گیرد. باید زمین
 

در صورت هماهنگ نبودن خط زمین در ورودي پیاده و سواره 
 شود از رمپ و پله در ورودي استفاده شود.توصیه می

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

دیوار حیاط بامخط خطوط طبقات
خط باالي  
همکف  

خط زمین
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 خط باالي همکف  
 شود.از طبقات فوقانی، خط باالي همکف نامیده می: خط جداکننده طبقه همکف توضیح

هایی که خط باالي همکف به در جداره -1
خط شود صورت رایج وجود دارد توصیه می

 جدایی محسوس بصريبتواند  باالي همکف
 بین طبقه همکف و سایر طبقات ایجاد کند.

 
 
 
 
 
 
  

 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
خط باالي همکف در  شودتوصیه اکید می -2

راستاي هماهنگی با خط باالي همکف نماهاي 
 همسایه باشد.

 
هماهنگی خط باالي همکف نماها، یکی از 

 هماهنگی در هاگزینه ترینضروري و تریناصلی
 نوسان دلیل به که است جداره یک در بناها

 شهرداري، ضوابط در ارتفاع همکف داشتن
 پذیر امکان به طراحان آن تحکم متاسفانه

 نیازمند بند، این دقیق اجراي و . اعمالنیست
 عدد یک ارائه بر مبنی شهرداري با هماهنگی

 ارتفاع طبقه همکفگرفتن  نظر در جهت ثابت
 .است

 
 

دیوار حیاط بامخط خطوط طبقات
خط باالي  
همکف  
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 خطوط طبقات 
 د.نآیپدید می) از ارتباط اجزاء طبقات Division Lineخطوط طبقات ( : توضیح

در بناهاي میان افزا که کاربري مشابهی با کاربري بدنه  -1
راستاي خطوط ایجاد در  خطوط طبقاتدارند بهتر است 

 باشد. جداره شده در
 
 

 

 
 
 

دیوار حیاط بامخط خطوط طبقات
خط باالي  

همکف 
خط زمین
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 خط بام 
قابل  )شهري فضاي سطح از( ناظر دید از که است از ساختمان خطی ترینفوقانی) Roofline( منظور از خط بام : توضیح

 .است رؤیت
 در بدنه شهري وجود الگوي خط بام رایجدر جایی که  -1

 هابا خطوط بام همسایه هماهنگیدر باید خط بام دارد، 
 باشد.

 
در صورتی که این الگو در بدنه شهري وجود ندارد، بر خط 

 بام نما، به عنوان جدا کننده، تاکیدي صورت نگیرد.
  
کنند، خط بام بازي می اينشانهنقش که  بناهاییدر  -2

 داشته باشد.الزم را  تنوعباید 
 

این تنوع در موارد خاص بخصوص تک بناها با کاربري یا 
اي هاي نشانهمنظور از ساختمانفعالیت خاص صادق است. 

هایی هستند که به واسطه کالبد یا از ساختمان هآن دست
 اند.ها متمایز شدهعملکرد ویژه از دیگر ساختمان

  
 تنوع خط بام، هاي نبشساختماندر شود توصیه می -3

 .داشته باشد
 

هاي نبش به دلیل نقش مفصل بودن و شرایط ساختمان
توانند خط بام متنوع خاص همپیوندي بصري که دارند، می

 اما هماهنگ با جداره داشته باشند.
 

 

خط بام  وضعیت بومیدر هماهنگی با باید خط بام  -4
 منطقه باشد.

 

دیوار حیاط بامخط خطوط طبقات
خط باالي  
همکف  

خط زمین
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 دیوار حیاط 
دیوار حیاط، دیوارهایی هستند که با توده ساختمان فاصله داشته و جداکننده دو فضا هستند، فضاي منظور از  : توضیح

 خصوصی و نیمه خصوصی حیاط از فضاي عمومی خیابان.
در صورت تعریف ورودي پیاده در دیوار حیاط، بهتر  -1

ورودي سایبان است جهت ایجاد آسایش اقلیمی براي این 
 طراحی شود.

 
تعریف سایبان عالوه بر ایجاد آسایش اقلیمی به تاکید بر 

 کند.کمک می مقابل آن ورودي و تعریف بهتر فضاي مکث

 

به صورت  بناي مسکونی شود دیوار حیاطتوصیه می -2
طراحی شود و در صورتی که، با توجه به  شفافو  متخلخل

کاربري، این امر غیرممکن است، دیوار با تمهیدات معمارانه 
و... از نظر  بندي، تعریف ارکان عمودي و افقینظیر قاب

 بصري سبک شود.
 

با توجه به اینکه دیوار حیاط در طبقه همکف و در دید 
نزدیک  مستقیم ناظر قرار دارد، انجام تمهیدات مختلف براي

کردن آن به مقیاس انسانی و سبک کردن آن از نظر بصري 
 ضرورت دارد.

 

 

دیوار حیاط بامخط خطوط طبقات
خط باالي  
همکف  
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 راهنما بر اساس تقسیمات نما 
 
 

 

 طبقات پائین جداره 

 کف و اول هستند.هم ات: منظور از طبقات پایین جداره، طبقتوضیح
از  در بناهاي عمومی و تجاريطبقه همکف بهتر است  -1

 مناسب برخوردار باشد. نفوذپذیري بصري
 

اي باشد نفوذپذیري بصري طبقه همکف در این بناها به گونه
اجازه دیدن  ناظران از فضاي شهري مقابلهگذران و که ر

  .واحدهاي تجاري را داشته باشند هاي درونیعناصر و بخش

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

در توان در بناهاي پر مراجع مانند بناهاي تجاري می -2
نسبت به سایر  بیشتري جزئیاتطبقه همکف و اول به 

 .طراحی نمود طبقات
 

ترین قسمت نما است که در ارتباط ف اصلیکطبقه هم
ن پیاده قرار دارد و بیشترین اطالعات را به امستقیم با عابر
 کند.فرد منتقل می

 
 

 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر بودهکروکی صرفا مصداقی 
 جزییات طبقه همکف و اول متناسب با دید پیاده باشد. -3

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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 طبقات میانی 

 است. ، به جز خط انتهایی بنا: منظور از طبقات میانی، طبقات باالي همکف و اولتوضیح
هاي تجاري در بناهاي پرمراجع مانند کاربري -1

نسبت  جزییات کمتريداراي توانند میطبقات میانی 
 د.نکف باشبه طبقات هم

 
به دلیل ارتباط بصري قوي عابرین پیاده با طبقه 

ها و ارتباط کمتر با طبقات فوقانی، همکف ساختمان
(بدون  با جزییات کمتري را طبقات میانی میتوان

طراحی  ترکیب مصالح، رنگ و تغییر ابعاد بازشوها)
 . نمود

 

 

 متناسب باباید  جزئیات طبقات میانی -2
به بنا  محصوریت خیابان و دیدهاي مختلف

 طراحی شوند.
 

 
در سطوح کدر و شفاف باید  نقش و زمینهتعادل  -3

 شود. سطح میانی رعایت
 

فاف نسبت به سطوح کدر در طبقه سطوح شمیزان 
اي باشد که از وزن بصري مناسبِ میانی به گونه

وزن انتظار عام از مثال  کاربري خود برخوردار شود.
وزن  انتظارات عام از بصري یک ساختمان اداري با

ري یک ساختمان مسکونی متفاوت است. این بص
موضوع یک امر کیفی است و باید توسط اعضاي معمار 

 و طراح شهري کمیته نما بررسی گردد.
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 طبقات انتهایی 
در طبقه  نقش بامبه طراحی  گرددتوصیه می -1

  انتهایی ساختمان، توجه شود.
 

نقش بام در باالترین قسمت ساختمان و برروي جان
مصالح و یا استفاده از تزیینات  پناه است که با تغییر

 تهران، تاریخی مناطق در آن تاکید کرد. توان برمی
 منطقه رایج و سنتی الگوهاي مطابق رخبام باید

البته که الزامی نیست که در همه بناها  .شود طراحی
طرحی به عنوان نقش بام طراحی گردد و این موضوع 

 بستگی به جداره و کانسپت طراحی نما دارد. 
 

 

مناسب با خط بام  ارتباطدر باید طبقات انتهایی  -2
 قرارگیرند.

 
 

 
با  هماهنگیدر  باید نقش بام در طبقه انتهایی، -3

 .سایر اجزاي نما قرارگیرد
 

 

در طبقات افزا، شود در بناهاي میانتوصیه می -4
اختالف طبقات باالتر از قامت انتهایی براي بناهایی با 

بیشتر  هماهنگی حجمی و بصريبراي  متوسط بدنه
 نظر گرفته شود. هاي همسایه تمهیداتی دربا پالك
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 در بنا تخلخل حجمیراهنما بر اساس  

 

 هاها و فرورفتگیآمدگییپش 
ساختمان  هايفرورفتگیو  هاآمدگیپیششود توصیه می  -1

 تعریف شوند. کلیت حجم ساختمان ارتباط بادر 
 

کلیت حجم ساختمان به معنی ارتفاع گرفتن بخش 
هاي حجمی گذاري شده قطعه، پیش از تعریف تخلخلتوده

 است.

 

 
و  هاآمدگیپیشافزا شود در بناهاي میانتوصیه می  -2

جداره  موجود تاکیدات بصريِبا ساختمان  هايفرورفتگی
 هماهنگ باشند. شهري

 
هایی از جداره است تاکیدات بصري در جداره به معنی بخش

ارتباط شوند. در نگاه اول به عنوان یک کلیت درك می که
هماهنگ و... از جمله مواردي اجزاي همراستا، امتداد مصالح 

جداره کننده تاکیدات بصري تعریفتوانند هستند که می
 باشند.

 

 

  

)باکس پله(پلکان  کنسول بالکن هاها و فروفتگیآمدگیپیش
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در راستاي  بهتر استي نما هاو فروفتگی هاآمدگیپیش  -3
 .باشند نماتقویت اجزا یا ارکان 

 
 

 
و  هاآمدگیپیششود در بناهاي میان افزا توصیه می  -4

پیروي  ي جدارهنما ایجاد شده در ارکاني نما از هافروفتگی
 کنند.

 
 

 
عملکردي نما باید نقش ي هاو فروفتگی هاآمدگیپیش  -5
 ایفا کنند. را با هم زیباشناختی –
 

هاي عملکردي مانند نقش اقلیمی یا ایجاد یک فضاي نقش
هاي زیباشناختی مانند تغییراتی داخلی در ساختمان و نقش

نما به لحاظ زیبایی ایجاد تر شدن زمینه که با هدف غنی
 اند.شده

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده

  

)باکس پله(پلکان  کنسول بالکن هاها و فروفتگیآمدگیپیش
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 بالکن 
 يهماهنگی با سایر اجزاها در بالکن شودتوصیه می  -1

 ساختمان طراحی شده باشند.
 

تواند از طریق همباد بودن هماهنگی بالکن با سایر اجزا می
کننده حاشیه بالکن با خطوط افقی تعریفخطوط عمودي و 

 تعریف شده به وسیله سایر اجزاي نما صورت بگیرد.

 
 پیروي کند. ارکان نماها از طرح بالکنشود توصیه می  -2
 
 

 
 با یکدیگر طراحی شوند. در هماهنگی ترجیحاها بالکن -3
 

تواند از طرق مختلف حاصل شود؛ از ها میهماهنگی بالکن
ها باهم، بودن خطوط تعریف کننده حاشیه بالکنجمله همباد 

، تغییرات جزیی در خطوط تعریف هاهمسان بودن شکل بالکن
 کننده حاشیه بالکن نظیر منحنی یا شکسته کردن آن و...

 

 

  

)باکس پله(پلکان  کنسول بالکن هاها و فروفتگیآمدگیپیش
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کنسول ساختمان در گردد، حتی االمکان توصیه اکید می  -1

قرار  هاي همسایهساختمان يهاراستاي سایر کنسول
 بگیرد.

 
کنترل ارتفاع کنسول یکی از مهمترین موارد موثر در ایجاد 

گیري در ان تصمیمترین مطلب در زمانسجام بصري و سخت
ارتفاع طبقات و تایید نقشه معماري کمیته نما است.، چرا که 

 قبل از رسیدن به کمیته نما انجام می شود.
 

 

طراحی شده  قسمت زیرین کنسولشود توصیه می  -2
 باشد. 

 
قسمت زیرین کنسول ساختمان نیز مانند دیگر  در

هاي نما باید به انتخاب مصالح، الحاقات، رنگ و... قسمت
 توجه شود.

 

 

 
  

)باکس پله(پلکان  کنسول بالکن هاها و فروفتگیآمدگیپیش
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هماهنگی با حجم کلی طرح حجمی باکس پله باید در   -1

 انجام شود. ساختمان
 

 

اختالف تراز ارتفاعی بازشوهاي شود طراح توصیه می  -2
 تمهیدات معمارانه حل کند.در نما را با باکس پله 

 
هاي تزیینی، تغییر هاي ساکت، تعبیه نردهاستفاده از قاب

براي کمک به هماهنگی انواع تمهیدات معمارانه مصالح یا... 
 نظر بصري هستند.تراز بازشوها از 

 

 
 

، در صورت تعریف آن باکس پلههاي جانبی جداره  -3
 به صورت پیش آمده، باید طراحی شده باشد.

 

)باکس پله(پلکان  کنسول بالکن هاها و فروفتگیآمدگیپیش
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 معنا در نما راهنما بر اساس 
 از حاصل شکل مبناي بر بهتر است نما طرح و حجم  -1

 باشد. مردم اذهان در گرفته شکل معناي
 

، این استهایی نظیر: این بنا مثل بیمارستان شنیدن توصیف
ساختمان شبیه زندان است، آن در مثل در کاروانسراست، این 

این جمالت، همگی  هاست و امثالپنجره شبیه ویترین مغازه
شاهد این مطلب است که مردم براي موارد مختلف الگوهاي 

، از شکل ي ذهنیهاذهنی داشته و با توجه به این اندوخته
 اجزاء سازنده آن، برداشت معنیهمچنین کلی یک نما و 

اگر در جایی واقعیت بنا با  دهدتحقیقات نشان می .دکننمی
اهنگ نباشد، موجب معنی تداعی شده در ذهن بیننده هم

تعجب گردیده و بیننده نسبت به آن واکنش منفی نشان 
 دهد. می
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در طرح نما  منطقه بومی رایجالگوهاي  استفاده از  -2
 الزامی است.

 
 الزم کالبدي الگوهاي دهندهانعکاس منطقه، هر رایج معماري

است. این الگوها عالوه بر اینکه  پایداري مفهوم نمود براي
هستند  کننده شرایط آسایش انسان در فضاهاي مختلفتامین

ها موجب در زمینه ذهنی مردم ثبت شده و استفاده از آن
هاي پر شیب شود. به طور مثال سقفافزایش معنا در نما می

سرد و مرطوب شمالی،  اقلیمهاي تند یادآور مانع کج باران
بر آن انداز کننده جداره و سایهاشکال طاقی شکل سبک

هاي بلند و مشخصه اقلیم گرم و خشک مرکزي و دیواره
 کننده اقلیم گرم و مرطوب جنوب هستند.رنگ تداعی سفید

 

 

 منطقه رایج فرهنگ باید بر نما در شده استفاده عناصر  -3
 منطبق باشند.

 
ها در شیوه زندگی مردم هر منطقه به عنوان فرهنگ آن

کند. به کنند نمود پیدا میکه استفاده می عناصر و جزییاتی
هاي مردانه و زنانه در معماري عنوان مثال استفاده از کلون

درونگراي مرکزي ایران، در راستاي احترام به فرهنگ مردم 
آن شهرهاست. یا در مناطقی که اکثریت مردم تالش به 

اند، آرایش بیشتر نماي ساختمان خود با گل و گیاه کرده
محسوب  رایجباکس عنصري منطبق بر فرهنگ فالور 

 شود.می
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 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 سبک در طراحی نما راهنما بر اساس 
یک سبک از  بهتر استنماي ساختمان  طرحاجزاي   -1

 کند.پیروي مشخص 
 

 

 
 ارائه شده است. راهنما و جهت درك بهتر کروکی صرفا مصداقی بوده
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 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 

 عرض قطعات در نما راهنما بر اساس 
 

  

خردکردن نمـا بـه سـطوح    در تقسیمات عمودي نما و  -1
هـاي مجـاور توجـه    عرض قطعات پالك و نزدیک بهکوچکتر 

 )(بخصوص در بناهاي تجمیعی و با برِ زیاد شود.
 

 

 
 

توصـیه   تبعیت از طرح پالندر تقسیم و خردکردن نما،  -2
 شود.می
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 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 نماهاي فرعی و جانبی راهنما بر اساس توجه به 
 :توضیح

 نماي اصلی: نمایی از ساختمان که مجاور محور اصلی قرار دارد.
 (نماي پنجم) گیرند و همچنین نماي بامنماي جانبی: نماهایی که سمت راست، چپ و پشت نماي اصلی قرار می

 آمده و فرورفته نما نظیر زیر کنسول ساختمان، سقف و دیواره بالکن و...هاي پیشنماي فرعی: نماي قسمت
کلیه نماهاي جانبی که از فضاهاي شهري قابل  -1

 باشند. طرح نمارویت هستند باید داراي 

 
طرح ارائه شده براي نماهاي جانبی باید با نماي  -2

 باشد. هماهنگاصلی ساختمان 
 

تواند از طریق درنظرگیري مصالح این هماهنگی می
 باشد.و... یکسان، طراحی تقسیمات هماهنگ 

 
 
  

فرعی (نماي پشتی، نماي حیاط و...) نماهاي اصلی و  -3
 شوند.با یکدیگر طراحی  هماهنگیباید در 

 

 

با نماي  متناسبنماي پنجم (بام) ساختمان باید  -4
 طراحی شود.اصلی 
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 هاي نماي شهرداري تهران راهنماي بررسی نماهاي ساختمانی در کمیته

 نورپردازيراهنما بر اساس  
تا ابالغ نهایی  بجز تامین روشنایی طبقه همکف در بناهاي مسکونی طبقات شود که نورپردازي: قویا توصیه میتوضیح

 بنابراین راهنماي ارائه شده براي کاربریهاي غیرمسکونی ارائه شده است. .راهنماي نورپردازي بناهاي مسکونی ممنوع باشد
 

 توجه شود. موقعیت بنا در بدنهبراي نورپردازي باید به   -1
 

بر بنا با تغییر در در نماهاي موقعیت خاص (آکس، پیچ و کنج) تاکید 
 طرح یا شدت نورپردازي نما بالمانع است.

 

 

 بنا باید کامال روشن باشد.ورودي  -2
 

اي منظور از کامال روشن بودن ورودي، کمک به درك ورودي به گونه
شامل بناهاي مسکونی نیز  بنداین  شود.است که در نور روز درك می

 گردد.می
 
 
 
  
 نباید در نما مشخص باشد. منابع نورپردازي -3
  

 صورت گیرد. متناسب با کاربري بنانورپردازي باید طرح و رنگ  -4
 

هاي تند و شاد مناسب کاربري ها و رنگبعنوان مثال استفاده از طرح
 هاي اداري نیستند.

 

در بناهاي غیرمسکونی باید  مشخصات فنی نورپردازيهرگونه  -5
 به تایید رسیده باشد. پردازي معماريتوسط یک کارشناس نور

 
 

شدت نورپردازي بناها نباید موجب مزاحمت براي بناهاي مسکونی  -6
 مجاور گردد.

 
 

  طرح نورپردازي باید متناسب با فرم نما باشد. -7
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