
 

 

از اينرو توجه به ابعاد طراحي آنها و .جداره خيابانها نخستين جلوه از شهر است كه در ذهن و حافظه شهروندان باقي ميماند
اجراي متوازن و مناسب آن جهت پاسخگويي به نيازهاي روحي و رواني شهروندان در محيط شهري ضرورتي اجتناب ناپذير 

.است  

عالوه بر تاثير در ارتقاي سيماي محيطي ، متضمن ارتقا كيفيت زندگي اجتماعي شهروندان و منظر شهري و نماي ساختمان 
.ايجاد حسي از سالمت و رفاه براي آنان مي باشد  

نگاهي گذرا به وضعيت معماري ما در چند دهه اخير مارا متوجه بي 
نظمي و آشفتگي در ساخت و ساز ها ميكند در شهرهاي ما بين نماي 

زبان مشتركي وجود ندارد،مصالح يكساني در نماسازي ساختمانها 
استفاده نشده و سبك مشخصي براي نماسازي ها وجود ندارد و باعث 
سرگشتگي و بي هويتي در بناها شده كه در دراز مدت بر روح و روان 

.شهروندان تاثير منفي مي گذارد  

م بر اساس قانون ،نظارت بر نحوه استفاده از اراضي محدوده و حري
نماسازي ،كيفيت ساختمانها شهرها از جمله تعيين تعداد طبقات ،ارتفاع، 

بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و 
براي حفظ ايمني  واگذار شده است و شهرداريها مقررات به شهرداريها

و با استفاده از دانش فني كارشناسان خود از تخلفات و احداث مردم 
.ي غير اصولي جلوگيري مينمايدساختمانها  



:قوانين مرتبط با نماسازي    

كليه سطوح نمايان ساختمان هايي كه از داخل معابر قابل مشاهده هستند اعم از نماي اصلي يا نماي جانبي ، نماي شهري 
شهرسازي و محسوب شده والزم است با مصالح مناسب ،مرغوب، زيبا و مطابق نقشه هاي تاييد شده توسط حوزه معاونت 

مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري انجام نماسازي  سبراسا.معماري شهرداري يا شهرداري هاي مناطق نماسازي شود
.توسط مالكين بناها امري الزامي است  

ميبايست تحت نظارت مهندس ناظر ساختمان طبق نقشه مصوب كه بر ...كليه عمليات اجرايي ساختمان اعم از نماسازي و -
.س آن پروانه ساختماني صادر شده انجام و از هرگونه تغيير در فرم نما در زمان اجرا خودداري شوداسا  

كليه فضاهاي مشرف به گذرهاوسطوح خارجي و داخلي بناها كه از گذر هاي عمومي قابل رويت هستند بايد با مصالح -
.روشن ومناسب  از جمه آجر،سنگ و با تاييد شهرداري نماسازي شود  

سراميك و (نماسازي با كاشي و سراميك در فضاي آزاد اكيدا ممنوع است
كاشي جهت فضاهاي داخلي ساختمان و محيط هاي كنترل شده از نظر 

ساختمان  حرارت و برودت طراحي شده و استفاده ازآنها در نماي خارجي
سبب ريزش ناگهاني و شكستن لعاب رويه و ايجاد خطرات احتمالي جهت 

)ودمالكين مي ش  

نماسازي با مصالح مرغوب  و مناسب وبا كيفيت عالوه بر آراستگي ظاهري 
ساختمان و محيط شهري در استحكام بنا و افزايش عمر مفيد ساختمان ، 

.صرفه جويي در مصرف انرژي و كاهش افت حرارتي موثر خواهد بود  

مام كامل نما صدور گواهي پايانكار و به تبع آن صدور پيمانكار مستلزم انجام كامل نماسازي مناسب ساختمان است و تا ات-
.صدور سند جهت ساختمان امكان پذير نخواهد بود  
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