اداره کل معماری و ساختمان

توصیه می شود مهندسین طراح معماری پیش از اقدام به طراحی نما احکام زیر را کهه برررتههه از مسههندا
معماری ک ور می باشد مطالعه نمایند.

منهابپ په ی هی اسهاتید تهن

توصیه های طراحی و اجرا در کلیه اقدامات مربوط به طراحی و بازسازی نما

ایمنی
 -1تزئینا مجاز :
به منظور تامین مطلوبیت بصری در باتت یای شهری ،بر اسهفاده از جارلی (تال رباکس) در لبه بالکنی یا یا در مجا ر پنجره یا،
م ر ط بر اتصال ثابت بر سطح نما توصیه می شود( .دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/17/ 251152
 - 2در انهخاب مصالح به کار رتهه ،به مسائلی یمچون مقا مت در برابر یخ زدری ،ترسایش ،کثیف شدن آن توجه شود( .مطالعها
راینمای ارزیابی طرح یای معماری – دکهر ندیمی)

نور مناسب در فضاهای داخلی
 -1نورریریا سقف یای شی ه ای در صورتیکه راه حل مناسب با یمخوانی با ترم کلی بنا داشهه باشد مجاز است (.مهرازان)

 - 2ابعاد پنجره یا می بایسهی بگونه ای طراحی شوند که نور مورد نیاز تضای داخلی بهه نحهو مطلهوب تهامین رهردد ( .پهیش بینهی
نورریری تضایای مسکونی حهی االمکان از جهت شمال جنوب باشد( ).ضولبط منطقه )22
رابطه بنا با درون
 -1یمجواری تصرف یا باید از طریق بازشو یا به حداقل تقلیل یابد( .مهرازان)

 -2نما به خواسهه یای در ن بنا توجه داشهه به نیازیای تضایای داخلی مهصل به خود جوابگو باشد( .مطالعها
طرح یای معماری – دکهر ندیمی)
 - 3نما محرمیت الزم برای تضایای داخلی بنا را به خوبی تامین نماید.

راینمهای ارزیهابی

(مطالعا راینمای ارزیابی طرح یای معماری – دکهر ندیمی)

 - 4نما یوای الزم رابه تضایای داخلی رسانده امکانا تهویه طبیعی را حهی االمکان برای آنها ترایم نماید.

(مطالعا

راینمای ارزیهابی

طرح یای معماری – دکهر ندیمی)

 - 5نما دیدیای مناسبی برای تضایای داخلی ترایم سازد( .مطالعا راینمای ارزیابی طرح یای معماری – دکهر ندیمی)
 - 6نما دیدیای مزاحم بیر ن به در ن را کنهرل نماید( .مطالعا راینمای ارزیابی طرح یای معماری – دکهر ندیمی)
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 - 1اسهفاده از پوشش ریایی در سطح بام نمای ساخهمان (دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
سازگاری مصالح با شرایط آب و هوایی

 - 2در صور نیاز نورریریا سقف یای شی ه ای با راه حل مناسب ،یمخوان با ترم کلی بنا طراحی شود( .مهرازان)
 - 3آبچکان قرنیز بام کف پنجره یا صحیح اجرا شود از لغزش آب بر ر ی نما ایجاد لکه جلوریری کنند( .مهرازان)
 - 4به منظور حفظ زیبایی نما در طبقه یمکف از مصالح قابل شه و اسهفاده شود ضمنا نصهب سهن
توصیه می رردد( .مهرازان)

بهرای ن سهت سهاخهمان

رابطه نما با بیرون

 - 1ایجاد ر اق یا پیش آمدری سقف طبقه یمکف برای ایجاد سایه جذابیت بصری در سطح نما (دسههورالعمل مربهوط بهه توصهیه
یای بخ نامه )01/07/ 251152
 - 2اسهفاده از نور ،رن
بخ نامه )01/07/ 251152

سایه ر شن در سطح نما ،به نحوی که جذابیت بصری تاکید رردد( .دسهورالعمل مربوط بهه توصهیه یهای

 - 3در خصوص مجهمپ یای مسکونی مجزا تفکیک شده از ترکیب مصالح مورد تائید در شرایط اقلیمی منطقهه بصهور یماینه
اسهفاده شود( .ضوابط منطقه )22
 - 4به منظور زیبایی نما در محل اتصال با قرنیزیا آبچکان یا از رق رالوانیزه رنگی یا رن
 - 5طراحی تاکید بر تضای ر دی ساخهمان مهناسب با سایر

شده

اسهفاده شود( .مهرازان)

اجزاء نما (مهرازان)

 - 6طراحی ارتفاع قرنیز در خط پایه ساخهمان یماین با شیب زمین ساخهمان یای مجا ر نیز انهخاب مصالح مناسب ،مقها م
قابل شسه و (دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
 - 7درجداره خیابان یا توجه تاکید بر خط لبه ساخهمان یای مجا ر(دسهورالعمل مربوط بهه توصهیه یهای بخ هنامه 251152
)01/07/
 - 0طراحی ترم سقف ساخهمان یا در یماینگی با بنایای یمجوار ،به نحوی که تکمیل کننهده تهرم سهقف یمجهواری یها زمینهه
موجود باشد( .دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
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 - 9ایجاد یماینگی در خط آسمان (خط بام ،خط پی انی ساخهمان ،پیش آمدری در پنجره) با یمجواری یا(دسهورالعمل مربهوط
به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
 - 11اسهفاده از ریهم الگوی م خص در ابعاد ترم بازشویا (در پنجره یا) ،لبه بالکنی یا دست اندازیا با توجهه بهه الگهوی بهه
کارررتهه در نمای ساخهمان یای مجا ر(دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
 - 11دریا پنجره یا ،رایر یا ،پله یا ،پارردیا که خارج از قسمهای اخهصاصی قرار ررتهه انهد بایهد بها نمهای مجها رین یماینه
باشند(دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
 - 12رعایت خط آسمان در طراحی ارتفاعی بلوکها طراحی نمای بدنه شهری از تمام جهها م هرف بهه رهذر نمهایش داده شهود.
(دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ نامه )01/07/ 251152
 -13طراحی ر ی خط آسمان ( از قبیل مجوف کردن یا قابهای سبک ( )...دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ هنامه 251152
)01/07/
 - 14در باتت یای ساخهه شده مصالح نما می باید یماین با مصالح بکار رتهه در ساخهمان یای مجا ر باشهد  .در صهور ارزشهند
بودن نمای مجا ر ،برخورداری از کیفیت بصری مناسب در نمای مجا ر توصیه می شود( .دسهورالعمل مربوط به توصیه یای بخ هنامه
)01/07/ 251152
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