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مقدمه
ٌيای شاخحيان ُا چّن ٌيّد خارزی ُر ةٍا ىی ةاطد و ةَ شتب ایً کَ شازٌده ی ةدٌَ طِری ةّده و در واكؽ ةصحر کانتدی طکم
دٍُده ةَ جػّیرذٍُی طِروٌدان از ىضیعی اشث کَ در آن كرار گرفحَ اٌد ،اُيیث ىی یاةد .ةَ شتب ُيیً اُيیث و ةا جّزَ ةَ
ایٍکَ در شانِای اخیر شاخث و شاز و جّشؿَ در طِر کرج طحاب فراواٌی گرفحَ اشث و از شّی دیگر كّاٌیً و ضّاةط طِرشازی و
ىؿياری ىّزّد ةَ جٍِایی پاشخگّی ضرورت و ٌیاز ةَ شاىاٌدُی ٌياُای طِری و ارجلای کیفی ىٍؼر طِری ٌيی ةاطد .ةٍاةرایً
ىؿاوٌث طِرشازی و ىؿياری طِرداری کرج ةا ایساد جّازن و ُيخّاٌی ىیان صلّق فعری و ازرای ضّاةط کٍحرل ،پایض ٌيای اةٍیَ
را ةا جظکیم کيیحَ ٌيا ىرکز و کيیحَ ٌيای ىٍاظق ،در دشحّر کار خّد كرار داده اشث.
کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر استان :وػیفَ ایً کيیحَ ةررشی ٌيای شاخحيان ُای طاخع (شاخحيان ىرکزی ادارات
دونحی ،فرودگاه ُا ،ایصحگاه ُای اغهی راه آًُ ،جرىیٍانِای طِری ،اشحادیّم ُای ورزطی ،شیٍياُا ،ىراکز فرىاٌدُی اٌحؼاىی و
ٌؼاىی ،ةیيارشحاٌِا و کهیَ اىاکً ىذُتی ،یادىان ُای طِری ،دروازه ُا ،آراىگاه ةزرگانُ ،حم ُا ،ىسيّؾَ ُای جساری ةا
صداكم 50000ىحرىرةؽ زیرةٍا و یا  20000ىحر ىرةؽ ؾرغَ و ىراکز جّریصحی) ،ىی ةاطد.
کمیته نما مرکز :وػیفَ ایً کيیحَ ةررشی ٌيای شاخحيان ُای ةا اُيیث طاىم شاخحياٌِای واكؽ در ةر ىؿاةر ،جلاظؿات و ىیادیً
ةیض از  24ىحر ،شاخحياٌِای ىساور ىضّر پیاده راه ُا ةا صداكم ؾرض  16ىحر ،کهیَ شاخحياٌِای ةا کارةری خدىاجی و ؾيّىی،
شاخحياٌِای ىساور صریو اٌِار زاری ،کهیَ شاخحيان ُای ةا ةیض از  6ظتلَ روی پیهّت ،شاخحياٌِای ةا ىحراژ ةیض از 5000
ىحرىرةؽ ،شاخحياٌِای واكؽ در گصحره ُای طِری و شاخحيان ُای ةا کارةری ىسِز طِری جا  20000ىحرىرةؽ ؾرغَ و زیرةٍای
کيحر از  50000ىحرىرةؽ و شاخحيان ُای ىظرف ةَ فضای شتز طِری (ىحراژ فضای شتز ةاالی  5000ىحرىرةؽ) ،ىی ةاطد.
کمیته نما مناطق :وػیفَ ایً کيیحَ ةررشی ٌياُای شاخحياٌی و یا شایر پروژه ُای ىرةّط ةَ اغالح ٌيا در شاخحيان ُایی کَ
ىظيّل ظرح در کيیحَ ٌيا ىرکز ٌیصحٍد ،ىی ةاطد.
اهداف و اهمیت تاییدیه کمیته نما
در ارجتاط ةا ظراصی ٌيا و جاییدیَ کيیحَ ٌيا  ،در آییً ٌاىَ ظراصی ٌيا و ىٍؼر طِری ،شَ ةخض ىسزا ىعرح اشث .اةحدا اصکام
شهتی یا انزاىات ةَ ىؿٍی آٌچَ ٌتاید اٌسام طّد .در اداىَ اصکام ایساةی یا اكداىات ةَ ىؿٍی آٌچَ ةاید طّد و در آخر جّغیَ ُا ةَ
ىؿٍی آٌچَ ةِحر اشث اٌسام طّد ونی رؾایث و اٌسام آن انزاىی ٌیصث.
ةا جّزَ ةَ ىصائم ىعرح طده و جادیر گذاری ظراصی ٌيای شاخحيان ةر شیيای طِر ،ىی جّان ىصائم زیر را از ىِو جریً ؾّاىم
اُيیث جاییدیَ کيیحَ ٌيا داٌصث:


ارجلا کیفی شیيا و ىٍؼر طِری



شاىاٌدُی ٌياُای طِری و زهّگیری از ایساد ةی ٌؼيی ُای دیداری



افزایض کیفیث شاخث و شازُای طِری
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ایساد ُياٍُگی و ُيصازی ىؿياری اةٍیَ طِری ةا طرایط اكهیيی و ةّىی طِر
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عناصر پر اهمیت در نما
ىػانش  :ىِيحریً اززا و ؾٍاغر جظکیم دٍُده طکم و فرم ٌيا کَ از دید ٌاػر كاةم رویث ىی ةاطد.
ورودی :ورودی شاخحيان ىدخم ارجتاظی فضای ؾيّىی ةَ فضای خػّغی شاخحيان و از ىِيحریً ؾٍاغر و ٌظاٌَ ُای شاخحيان
ىی ةاطد.
ةازطُّا :شعضی از ٌيا و یا دیّارُای شاخحيان کَ ةَ ىٍؼّر ؾتّر یا جأىیً ٌّر و جِّیَ ،ةا ىػانضی کَ كاةهیث ؾتّر ٌّر و ُّا داطحَ
و یا اىکان ةاز و ةصحَ طدن را دارد پّطیده ىی طّد.
پیض آىدگیِا :جغییرات صسيی ٌيا کَ از شعش کهی ٌيای شاخحيان ةیرون زدگی دارد.
ةام ةٍا :شلف ةیروٌی آخریً ظتلَ شاخحيان ،ةَ ؾٍّان ةام ىی ةاطد  ،کَ ُيچّن پّشحَ ای ةر شر شاخحيان كرار دارد کَ از ٌؼر
ةػری ةَ ؾٍّان ٌيای پٍسو شاخحيان جهلی ىی گردد.
خط آشيان :ىرز زدایی صد اٌحِایی زداره شاخحيان ُا و آشيان از دید ٌاػر ،کَ از کٍار ُو كرارگیری ىسيّؾَ ُای شاخحَ طده و
فضای ىاةیً ،جظکیم ىی طّد.
 احکام سلبی (الزامات):


ىيٍّؾیث اشحفاده از ٌياُای پرده ای (طیظَ ای ،آنّىیٍیّىی ،کاىپّزیث ،طیظَ ُای زیّه ای و  )...ةرای کهیَ ةٍاُای
دونحی و ؾيّىی در زدارهُای ةیروٌی و كاةم ىظاُده از ؾرغَ ؾيّىی



ؾدم اشحفاده از فرم ُای ٌاىحؿارف و ٌاىأٌّس (ٌؼیر کظحی ،ىسصيَ  ،ىیُّا و  ..).در ظراصی و اصداث ةٍاُا



ؾدم اشحفاده از رٌگ ُای ٌاىحؿارف و ٌاُيگّن در ٌيای شاخحيان



پرُیز از ةکارگیری ىػانش ىحؿدد در ٌيای شاخحيان (ةَ غیر از ةازطُّا و صفاظ ُای انضاكی ىرةّظَ ،اشحفاده صداکذر از
شَ ٌّع ىػانش ىساز ىیةاطد)



پرُیز از ةَ کارگیری ىػانش ةرٌده یا طکٍٍده ،در ظتلات ُيکف و اول ،در ىضدوده ای کَ در جياس فیزیکی ةا اٌصان كرار
ىی گیرد( .از كتیم فهز و )...



ىيٍّؾیث ظراصی و ازرای ُرگٌَّ جسِیزات جأشیصاجی ةَ ظّر ٌيایان در ٌيای اغهی ،زاٌتی و زدارُِای طِری



ؾدم درج ُر گٌَّ ٌّطحَ و ٌام ٌّیصی و ٌػب جاةهّ در شعّح ٌيای ظتلات ةاالی ُيکف



ؾدم ازرا و ٌػب جاةهّ خارج از زایگاه پیض ةیٍی طده در ٌيا



نتَ پٍسره ُا ،كرٌیز و دیگر ؾٍاغر شاخحياٌیٌ ،يی ةایصث ةیض از  10شاٌحیيحر در ىؿتر ؾيّىی پیض آىدگی داطحَ
ةاطد.

1

در غّرت اشحفاده از پکیر در زتَِ ٌيایان شاخحيان ،جّغیَ ىیظّد کَ اجاكک ىخػّص ةا رؾایث انزاىات فٍی و ةػری ىرةّظَ در ٌؼر گرفحَ طّد.
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ؾدم اشحفاده از ةازطُّای ةا اطکال ٍُدشی ىحفاوت و ٌاىأٌّس در ٌيا



جساوز جاةهّ ةَ ؾرغَ ُای ؾيّىی ىيٍّع ىی ةاطد .جؿتیَ ىکاٌی ةرای ىؿرفی ىظاغم از شّی ظراح در کارةری ُایی کَ
ٌیاز ةَ ىؿرفی دارٌد انزاىیصث.



ىيٍّؾیث جؿتیَ ُرگٌَّ ؾٍاغر جأشیصاجی (از كتیم وٌث ُا ،دودکض ُا و  )...در ةام ةدون پّطض ىٍاشب ،ةَ غّرجی کَ
از ىؿاةر زاٌتی ،كاةم رؤیث ةاطد.

 احکام ایجابی (اقدامات):


ضرورت اشحفاده از ىػانش اشحاٌدارد ،ىلاوم ةا كاةهیث رفؽ آنّدگی



ضرورت ُياٍُگی رٌگ غانب ٌيا ،ةا رٌگ اةٍیَ ُيسّار (در غّرت ةرخّرداری از کیفیک ىٍاشب)



ٌياشازی زاٌتی در ٌياُای كاةم رویث شاخحياٌِا ،ةا ىػانش ىحٍاشب ةا ٌيای اغهی شاخحيان و ٌيای شاخحياٌِای ىساور



پّطاٌدن درز اٌلعاع ةیً دو شاخحيان ةا ىػانش ىحٍاشب ةا ٌيا



ضرورت ُياٍُگی خط پیظاٌی شاخحيان ،پیض آىدگی و جراز ةام ةا شاخحيان ُای ُيسّار



انزاىیصث ُر گٌَّ جاةهّ اؾو از جتهیغاجی یا ىؿرف کارةری در ارجفاع صداكم  250شاٌحیيحر از کف ىؿتر ٌػب گردد .صداکذر
ارجفاع ىساز ٌػب نتَ فّكاٌی جاةهّ ُای دیّاری ىرةّط ةَ کارةریِای واكؽ در ظتلَ ُيکف و ٌیز جاةهُّای ظره و ایصحاده
ةا پایَ ٌگِدارٌده آٌِا ،زیر شعش کف پٍسره ظتلَ اول و صداکذر  6ىحر از ىحّشط کف ىؿتر اشث.



انزاىیصث پالك شاخحيان ُا در ارجفاع  205شاٌحیيحر از کف ىؿتر ٌػب گردد.



ُرگٌَّ پیض آىدگی از ةدٌَ شاخحيان ُا (ٌؼیر ةانکً ،جراس و  )...ىی ةایصث در ىضدوده ىانکیث ةاطد.



در ظراصی پٍسره ُا ،جؿتیَ ةازطّی ىٍاشب ةا كاةهیث دشحرشی ةَ جياىی ٌلاط ٌيای پٍسره ةَ ىٍؼّر رفؽ آنّدگی انزاىی
ىی ةاطد.



در غّرت اشحفاده از شلف ُای خاص (از زيهَ شلف ُای طیتدار) در ىٍاظق ىساز ،ارائَ ٌلظَ ُای ةام انزاىی اشث.



در ىٍاظلی کَ اشحفاده از شلف طیتدار انزاىی ىی ةاطد ،ىی ةایصث شعش غاف الزم زِث ٌػب جسِیزات جأشیصاجی
ةػّرجی نضاظ گردد کَ از ىؿاةر اظراف دیده ٌظّد و خههی در رویث ةام ةػّرت طیتدار وارد ٌظّد.



انزاىی اشث در پّش دیّار زاٌپٍاه ةام از ىػانش ىٍاشب ُيچّن فالطیٍگ فهزی ،ةحٍی و  ...ةا جاىیً آةچکان و ةا طیب
ىٍاشب و صحی -االىکان ةَ غّرت ىيحد و ةَ ٌضّی ظراصی گردد کَ از نغزش آب ةر روی ٌيا و ایساد نکَ و آنّدگی
زهّگیری طّد.



صداکذر ارجفاع ظتلات ىصکٌّی ،در ىسيّؾَ ُای آپارجياٌی (کف جا کف)  3/24شاٌحیيحر ىی ةاطد.



اخحالف ارجفاع ٌيا از ٌيای ُيسّار (در جراکو ُای یکصان ةا ظتلات داةث جؿریف طده) ٌتاید از  120شاٌحیيحر جساوز کٍد.
در ىؿاةر طیتدار ةا طیب ةاالی  2درغد ةَ طرط جتؿیث از طیب ىؿتر ةالىاٌؽ اشث.



جٍاشب ىیان رٌگ ةام ةا ىػانش اشحفاده طده ( جرزیساً رٌگ اخرایی)



رؾایث ضّاةط و ىتاصخ  11و  11در ظراصی و اصداث ٌيا
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 توصیه ها (پیشنهادات):


اشحفاده از ىػانش كاةم طصحظّ در ظتلَ ُيکف ةَ ىٍؼّر صفغ و زیتایی ٌيا



ٌيای اةٍیَ ىی جّاٌد از زٍس آزر ةٍد کظی طده ،شیيان ةَ غّرت آةصاب یا طصحَ ةا آةچکان ىٍاشب ،شٍگ و یا
جرکیتی از ایً ىػانش ةاطد.



ةَ ىٍؼّر ارجلاء کیفیث ةػری و شیيای طِری  ،صداكم ٌياشازی ( ازرای ٌيا ةا شیيان شفید ) ىحٍاشب ةا ٌيای اغهی
ةرای ةدٌَ ُای اٌحِایی شاخحياٌِای طيانی در ٌؼر گرفحَ طّد.



ةِره گیری از ىػانش ةّم آور و ىلاوم



ةِره گیری از ارزش ُای ىؿياری ایراٌی – اشالىی در ظراصی ٌيا و اززای آن



ُياٍُگی طکم جاةهُّا در ٌيای کهیَ شاخحيان ُا ( خعّط زیریً و فّكاٌی جاةهُّا) ةا جاةهُّای واصدُای ُيسّار



ُياٍُگی خعّط جراز ،پیض آىدگی ُا ،ةازطُّا و نتَ ةانکً ُا ةا ٌيای شاخحيان ُای ىساور



ةَ ىٍؼّر جاىیً ىعهّةیث ةػری در ةافث ُای طِری ،اشحفاده از زؿتَ گم در نتَ ةانکً ُا و در ىساورت پٍسرُِا
ىظروط ةَ رؾایث اجػال و ایصحایی ىٍاشب جّغیَ ىیگردد.



پیض ةیٍی فضای ىّرد ٌیاز زِک خظک ٌيّدن انتصَ در ىضدوده ای خارج از دید ؾيّم



در پالکِای زٍّةی اصداث شر درب در  1/5ىحر فضای ؾلب ٌظیٍی ةَ طرط ؾدم جؿتیَ و زاٌيایی ؾٍاغر ةارةر و ىخم
صرکث اززيهَ پایَ ُا و شحٌّک ُا ةالىاٌؽ اشث.



در پالکِای طيانی اصداث شر درب ةَ طرط ایساد اشحضکام الزم و ؾدم اصداث ُر گٌَّ ةٍای انضاكی از زيهَ ٌگِتاٌی و
 ...ةالىاٌؽ اشث.



اشحفاده از پّطض ُای گیاُی در شعش ةام (ةام شتز) شاخحيان ةا رؾایث ضّاةط و اشحاٌداردُای فٍی



جّزَ ظراصان ةَ ىّضّع کیفیث ٌيا در طب و پیض ةیٍی ٌّرپردازی خػّغاً در ىّرد ُيسّاری ىهک ةا گذرُای اغهی
در ُر ىٍعلَ (در غّرت ظراصی ٌّر طب ارائَ ٌلظَ ُا و ززئیات انزاىی اشث)

 سایر موارد:


در صرائو آدار جاریخی -فرٍُگی ةَ ىٍؼّر صفغ ُّیث ،اشحفاده از ىػانش ُيگّن انزاىی ةّده و ظرح ٌيای شاخحيا ُا ىی
ةایصث ةَ جایید کيیحَ شیيا و ىٍؼر ةرشد.



چٍاٌچَ در ٌيای شاخحيان از جکٍّنّژی ُای ٌّیً و ىػانش زدید ةا خػّغیات ویژه اشتحفاده طتدهاشتث ،ارائتَ ىتدارك
ىرةّط ةَ اشحاٌدارد ةّدن آن ُا جّشط ىرازؽ ذیػالح ُيچتّن اداره اشتحاٌدارد و ىرکتز جضلیلتات شتاخحيان و ىصتکً
انزاىیصث.



غدور گّاُی ؾدم خالف و پایاٌکار ىٍّط ةَ جعتیق ةٍای اصدادی ةا ٌيای ىػّب خّاُد ةّد.



ارائَ ىدارك ىّرد ٌیاز  ،ىعاةق ةا نیصث ىرةّظَ و ةَ جؿداد ىظخع طده زِث جػّیب ٌيا انزاىی اشث.

ىؿاوٌث طِرشازی و ىؿياری -اداره کم اىّر طِرشازی -اداره شیيا و ىٍؼر طِری

دستور العمل طراحی نماهای شهری



طِرداری کرج

جدول راهنمای مصالح به تفکیک رنگ و جنس:
جنس مصالح

رنگ مصالح
رٌگ غانب و زىیٍَ

رٌگ ىکيم

ىػانش غانب

ورق کاىپّزیث
آنّىیٍیّم

چّب

ىػانش جرکیتی

طیظَ

شفید،کرم
كِّهای روطً

كِّه ای جیره ،اخرایی،
آةی فیروزهای و کتانث

شٍگ و آزر

صداکذر%10

چّب جرىّ
ىضدودیث ٌدارد

در زِث شتک شازی و
پایداری ىضدودیث ٌدارد.

ةػّرت ٌيای پرده ای
در کارةریِای ىصکٌّی
ىيٍّع اشث.



فرآیند بررسی طرح نمای ساختمانی در کمیته نما

ىؿاوٌث طِرشازی و ىؿياری -اداره کم اىّر طِرشازی -اداره شیيا و ىٍؼر طِری

