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ضوابط كنترلي نماي ابنيه بر پايه مهمترين معيارهاي ارزيابي كيفيت نماي ساختمان تدوين گرديده
است .ضوابط مذكور در واقع به بررسي چگونگي اركان نما و تركيب بندي آنها پرداخته و به مصالح
و رنگ بندي نما توجه نموده و همچنين بخش هاي مختلف نما از جمله بام ،بازشوها ،ورودي بنا و
محل اتصال بنا به زمين و عناصر الحاقي را بررسي مي نمايد .همچنين به منظور كنترل كيفيت منظر
شهري به ارزيابي چگونگي ارتباط و اتصال بناي مذكور با ابنيه همجوار و زمينه موجود مي پردازد .
معيارهاي مالك عمل به
شرح زير مي باشد.
-1ضوابط عام طراحي نما  :ضرورت طراحي كليه نماهاي قابل رويت بنا ،طراحي مطلوب كنج در
بناهاي واقع در نبش معابر ،طراحي حجمي نما و رعايت هماهنگي كليه نماهاي يك بنا با يكديگر
-2هماهنگي و تناسب با ابنيه مجاور :هماهنگي بنا با معماري زمينه ،ابنيه با اهميت تاريخي و
ارزشمند به لحاظ معماري و عدم ايجاد تعارض با و يژگي ها و اصول معماري منطقه
-3بازشوها و ورودي بنا :طراحي مناسب و مطلوب حوزه ورودي توسط ايجاد تمايز در مصالح،
رنگ ،ابعاد و تناسبات بازشوها و نورپردازي ورودي ،طراحي مناسب بازشوها و عدم استفاده از
فرمهاي غير متعارف
-4بافت و مصالح :استفاده ازمصالح مطلوب جهت نماسازي ،توصيه به پرهيز از استفاده مصالح
ناسازگار ،رعايت استاندارهاي ايمني در نماسازي
-5اتصال بنا به زمين و آسمان :هماهنگي خط آسمان بنا با ابنيه همجوار ،پيشنهاد ضوابطي جهت
ارتباط ديداري مناسب و مطلوب بنا به زمين و آسمان
-6رنگ و نورپردازي :توجه به تنوع رنگي نما با رعايت هماهنگي و تركيب بندي مطلوب رنگها،
ضرورت نورپردازي بناها
-7عناصر الحاقي :حذف عناصر الحاقي تاسيساتي و ساير زوائد نما ،مشخص نمودن محل نصب
تابلوها  ،پالكها و سايبانها و توجه به رنگ و مصالح و ابعاد و اندازه مناسب آن

