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                                                   شهرداری کرج -شهریاداره سیما و منظر -چک لیست کنترل نماهای ساختمانی

 کارشناس:.....................

 

 تاریخ کنترل: .......................... قطعه: .......................  پالک ثبتی: ..........................

 مدارک مربوط به شناخت وضع موجود

 توضیحات ندارد دارد 

ای ابنیه مسی طراحی

و جداره های موجود 

 مجاور

1 
 ضا    نمایاانرر هاا   نقشاه هاا    عکس

 مجا رها    جداره ابنیهموجود از 

 ارائه گردد. پالک از هر طرف به صورت دیدها  گسترده 2حداقل  -  

ا  ای  د    ،در صورتیکه پالک ها  مجا ر بصورت زمای  ااا ی میباشاند     -

 رقطعه بعد   قبل از پالک که دارا  نما  سااته شده باشند مالک عمل قرا

 .می گیرند

 

2 
   کدها  ارتفاعی از بازشوها،  ر د  ها

 مجا ر ابنیهقسمت ها  شااص 

   

    موجوددر  ض  نمایش اط آسمان  3

 مصالح
4 
 

کاااار ر تاااه در مصاااا ا با ااا  باااه  

ها  مجا ر باه تفکیاب با ات،    سااتمان

 جنس، رنگ

   

 5 پوشش گیاهی
-گیاهی، بدنه ها  ض  موجود پوشش

 هاها  سبز در سایت پر ژه   مجا رت

در صورتیکه به هر نحو از پوشش ها  سبز    جعبه ها  گل در نما  ابنیه   

 در نقشه ها  مربوط مشخص گردد. ،مجا ر استفاده شده است 

 مدارک مربوط به طرح پیشنهادی

 ندارد دارد 
رعایت 

 شده

رعایت 

 نشده
 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 طراحی
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 100/1نقشه کلی نما بد ن راند   مصا ا با کدها  ارتفاعی در مقیاس 

 

اطوط کلی کا بد  شامل اط آسمان، اط   -

ی   گها، هرگونه پیش آمدزمی ، تراز پنجره

  مجا ر  ر ر تری تاثیرگذار، براساس د  پالک 

 بایست بررسی گردد.اد ه طراح می

استفاده از  رم ها  نامتعارف   نامانوس نظیر  -

ها   بیره در طراحی نما   کشتی، مجسمه، میوه

 باشد.احداث بناها ممنوع می
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پی،  ونداسیون   کد کف )تعیی  تراز 

 کد همکف(

 

 + در تجار 0.2    

 کاربریها   سایردر مسکونی 1.20+

3 
نمایش اط آسمان حاصل از جانمایی 

 طرح پیشنهاد 

     

4 
 بند  بازشوهاها  مربوط به تیپنقشه

 20/1در مقیاس 

ها  مربوط به مقاط  ا قی   ارائه نقشه -    

 عمود  از بازشوها

مناس  با   ها، تعبیه بازشوطراحی پنجرهدر  -    

قابلیت دسترسی به تمامی نقاط نما  پنجره به 

 باشد. منظور ر   آ ودگی ا زامی می

5 
ها  مربوط به جزئیات اجرایی نقشه

 20/1سازه نما در مقیاس 

     

 

6 

ها  مربوط به ا حاقات، نقشه

ها   سایر آمدگیها   پیش ر ر تری

 نما ها   یژهبخش

رنیز   دیرر عناصر سااتمانی، ها، ق به پنجره -    

سانتیمتر در معبر  10بایست بیش از نمی

 عمومی پیش آمدگی داشته باشد.
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 ندارد دارد 
رعایت 

 شده

رعایت 

 نشده
 توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی

    
 

  .نماها  جانبی تراسها   با کنها ارائه گردد -

ها )نظیر آمدگی از بدنه سااتمانگونه پیشهر -    

محد ده  بایست در با ک ، تراس   ...( می

 ما کیت باشد.

ها  نظور تامی  مطلوبیت بصر  در با تبه م -

  ها   دراستفاده از جعبه گل در  به با ک  ،شهر 

ها مشر ط به رعایت اتصال   مجا رت پنجره

 ایستایی مناس  توصیه میرردد.

هایی چون اشب نمودن ا زامیست  عا یت -    

عمومی قابل ا بسه در  ضاها  نیمه باز از منظر 

تراس  جانپناه ت در ساات ا زامیسر یت نباشد.

 استفاده شود.استاندارد ها از مصا ا بنایی 

7 
( به wall sectionبرش دیوار )

 10/1مقیاس 

 5/1بزرگنمایی جزئیات  یژه در مقیاس  -    

 

   18در طراحی نما رعایت ضوابط   مباحث  -    

 .1*مقررات ملی ا زامی است 19

8 
 دربسر   نقشه ها  مربوط به  ر د 

 100/1در مقیاس  سااتمان

 5/1در پالکها  جنوبی احداث سر درب در -    

تعبیه    عدم  نشینی به شرط ضا  عق  متر

ل حرکت ازجمله پایه خجانمایی عناصر باربر   م

 ها بالمان  است.ها   ستونب

 طسر درب به شر احداث در پالکها  شما ی -

ایجاد استحکام الزم   عدم احداث هر گونه بنا  

  بالمان  است....  ا حاقی از جمله  نرهبانی   

9 
نقشه ها  مربوط به تابلوها  معرف 

 کاربر    نام سااتمان

نویسی در سطوح نما  هر گونه نوشته   نام -    

 باشد. طبقات باال  همکف ممنوع می

 205ها در ارتفاع ا زامیست پالک سااتمان -    

 متر از کف معبر نص  گردد.سانتی

ا زامیست هر گونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا  -    

سانتیمتر  250فاع حداقل تمعرف کاربر  در ار

حداکثر ارتفاع مجاز  از کف معبر نص  گردد.

نص   به  وقانی تابلو ها  دیوار  مربوط به 

نیز تابلوها   کاربریها    اق  در طبقه همکف  

  ایستاده با پایه نرهدارنده آنها، زیر سطا  طره

متر از متوسط  6کف پنجره طبقه ا ل   حداکثر 

 کف معبر است .

نص  تابلوها در طبقات باال  همکف ممنوع  -    

 باشد.می

ها  عمومی ممنوع می تجا ز تابلو به عرصه -    

از سو  باشد. تعبیه مکانی برا  معر ی مشابل 

طراح در کاربر  هایی که نیاز به معر ی دارند 

 ا زامیست.

ی نبیاجرا   نص  تابلو اارج از جایراه پیش -    

 باشد.شده درطراحی نما ممنوع می
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 ندارد دارد 
رعایت 

 شده

رعایت 

 نشده
 توضیحات

 مصالح

1 

مصا ا در  نقشه کلی نما با معر ی

 100/1مقیاس 

کار ر ته حداقل بصورت )مصا ا به

 گردند.(نوشتار  در نقشه نما معر ی 

جهت پیشریر  از ابتشاشات بصر  در  -    

طراحی نماها )به بیر از بازشوها   حفاظ ها  

ا حاقی مربوطه( استفاده حداکثر از سه نوع 

 باشد.مصا ا مجاز می

بایست مالیم باشد   رنگ سطا با   نما می -    

استفاده از رنگ ها  نامتعارف   تند،  نامتناس  

مجا ر   کاربر  سااتمان   اقلیم با پالک ها  

 باشد.منطقه ممنوع می

 

 جنس، با بناها  مجا ر به تفکیب 2*همخوانی -    

)رجوع شود به جد ل رنگ مصا ا  .... با ت، ا رو،

 (مت راهنما  مصا ا ارائه شده در انتها  

 
 

2 
مصا ا نماها  اصلی    شخصاتم

 (جانبی )در صورت  جود

نماساز  استفاده از مصا ا استاندارد، مقا م در  -    

 باشد.  با قابلیت ر   آ ودگی ا زامی می

نماساز  جانبی در نماها  قابل ر یت  -    

ها، با مصا ا متناس  با نما  اصلی سااتمان

سااتمان   نما  سااتمان ها  مجا ر ا زامی 

 باشد. می

 سیما  به منظور  ارتقاء کیفیت بصر   -    

شهر  ، حداقل نماساز  ) اجرا  نما با سیمان 

سفید ( متناس  با نما  اصلی برا  بدنه ها  

 انتهایی سااتمانها  شما ی در نظر گر ته شود.

ا زامی است درز انقطاع متناس  با نما   -    

 سااتمان پوشانده شود.

 پیشنهادات 3

شده، سیمان به صورت آبساب یا شسته با آبچکان نما  ابنیه می تواند از جنس آجر بند کشی  -

 مناس ، سنگ   یا ترکیبی از ای  مصا ا باشد.

گردد در طبقه همکف از مصا ا قابل شستشو ار  بهتر   زیبایی نما، توصیه میبه منظور نرهد -

 استفاده گردد.

الحاقات تاسیساتی و 

 تجهیزاتی
1 

نقشه ها  مربوط به ا حاقات تاسیساتی 

 تجهیزاتی به صورت نمایان  

     

 

طراحی   اجرا  کلیه تاسیسات به صورت  -

ها  نمایان در نما  اصلی   جانبی در جداره

 باشد. شهر  ممنوع می

 جبهه نمایان در صورت استفاده از پکیج در -

اتاقب مخصوص با  توصیه میشود که سااتمان،

مربوطه در نظر  نی   بصر  رعایت ا زامات 

 شود.گر ته 
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 ندارد دارد 
رعایت 

 شده

رعایت 

 نشده
 توضیحات

 بام ها

1 
 نقشه جزییات اجرایی بام 

  

در صورت استفاده از سقف ها  ااص )از  -    

جمله سقف ها  شیبدار( در مناطق مجاز، ارائه 

 نقشه ها  بام ا زامی است.

در مناطقی که استفاده از سقف شیبدار ا زامی  -    

بایست سطا صاف الزم جهت نص  باشد، میمی

تأسیساتی بصورتی  حاظ گردد که از تجهیزات 

معابر اطراف دیده نشود   اللی در ر یت بام 

 بصورت شیبدار  ارد نشود.

صا ا استفاده شده م تناس  میان رنگ بام با -    

ضر ر  بوده   ترجیجاً رنگ  اارایی پیشنهاد 

 میرردد. 

 

ا زامی است در پوش دیوار جانپناه بام از  -    

 لز ، بتنی    مناس  همچون  الشینگمصا ا 

-  حتی شی  مناس با ان   ... با تامی  آبچک

  به نحو  طراحی   به صورت ممتد االمکان

گردد که از  غزش آب بر ر   نما   ایجاد  که   

 آ ودگی جلوگیر  شود.

ها   ها، د دکشاجزا  تعبیه شده در بام ) نت  -    

سمت مقابل قابل ر یت ر   ...( نباید از پیاده

 باشد.

استفاده از پوشش ها  گیاهی در سطا بام  -    

ابط   سااتمان با رعایت ضو )بام سبز(

 گردد. استانداردها   نی توصیه می

2 

 کد تراز نهایی ) ارتفاع نما(

 
  

ااتالف ارتفاع نما از نما  همجوار )در تراکم  -    

شده( نباید از ها  یکسان با طبقات ثابت تعریف 

سانتیمتر تجا ز کند. در معابر شیبدار با  120

درصد به شرط تبعیت از شی   2شی  باال  

 معبر بالمان  است.

 در مسکونی ،حداکثر ارتفاع طبقات  -

 24/3)کف تا کف( مجموعه ها  آپارتمانی

 سانتی متر می باشد .

 ها می بایست به تاییاد کمیتاه    طرح نما  سااتماده از مصا ا همرون ا زامی بوده    رهنری به منظور حفظ هویت، استفا -در حرائم آثار تاریخی

 سیما   منظر برسد.

 ها  بیر نی   قابل مشااهده از عرصاه عماومی    یشه ها  جیوه ا    ...( در جدارها  )شیشه ا ، آ ومینیومی، کامپوزیت، شاستفاده از نماها  پرده

 سااتمان، برا  کلیه بناها  د  تی   عمومی ممنوع است.مقررات ملی  4ضم  رعایت مبحث 

 ها  دید در ش  ا زامیست.رپرداز   یژه ا  دارد ارائه نقشهچنانچه بنا نو 
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 است، ارائه مدارک مربوط به اساتاندارد باودن آن   دید با اصوصیات  یژه استفاده شدهچنانچه در نما  سااتمان از تکنو وژ  ها  نوی    مصا ا ج

 مرکز تحقیقات سااتمان   مسک  ا زامیست. اداره استاندارد    مراج  ذیصالح همچون ها توسط

  متر، طرح   نما  سااتمانها   اق  در ای  نقااط مای    24با توجه به اهمیت معمار  امالک  اق  در نبش گذرها   میادی  مجا ر به معابر بیش از

   منظر برسد. بایست به تایید کمیته سیما

 گردد.ها، متعاقبا تد ی    ابالغ میرات تکمیلی مربوط به طراحی  ر د ضوابط   مقر 

  نما  مصوب اواهد بود.با  صد ر گواهی عدم االف   پایانکار منوط به تطبیق بنا  احداثی  

  جهت تصوی  نما ا زامی است.  به تعداد مشخص شده  مطابق با  یست مربوطه، ارائه مدارک مورد نیاز 

    باشد.ارائه طرح، حضور طراح یا ما ب   یا نماینده طراح نما  پالک در جلسه کارشناسی بالمان  میجهت توجیه 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 ارائه گردد. 19در صورت  ز م د ترچه محاسبات مبحث  -1*

 جد ل راهنما  مصا ا به تفکیب رنگ   جنس: -2*

 مصالحجنس  مصالح رنگ

 مصا ا با   رنگ مکمل رنگ با     زمینه
  رق کامپوزیت

 آ ومینیوم
 شیشه ترکیبیمصا ا  چوب

 سفید،کرم

 ا  ر ش قهوه

 ،قهوه ا  تیره

-آبی  یر زه ،اارایی

 ا    کبا ت

 %10حداکثر سنگ   آجر
چوب ترمو 

 محد دیت ندارد

 در جهت سبب

ساز    پایدار  

 محد دیت ندارد.

بصورت نما  پرده 

ا  در کاربریها  

مسکونی ممنوع 

 است.

 باشد.شرایط اقلیمی   محیطی، استفاده از مصا ا نوی  ضم  ارائه مبانی نظر    تحویل  ایلها  اجرایی قابل طرح میساز    توجه به ا زامات بلند مرتبهبا -

 

 


