بسمه تعالی
 -1مراجعه به دبیر کمیته نما و اخذ فرمت جدید ارائه نما
 -2تکمیل فرمت مذکور به صورت ذیل :

 – 2-1صفحه حاوی اطالعات پرونده مطابق نمونه ارائه شده به صورت کامل تکمیل گردد .
 – 2-2در صفحه شماره  1کروکی آدرس ملک در سمت راست به صورت گرافیکی قرار گرفته و در سمت چپ از فایل اتوکد کروکی بازدید ( )1/200دفتر خدمات الکترونیک
خروجی  PDFگرفته و در محیط فتوشاپ در محل مشخص شده قرار داده شود .
 – 2-3در صفحه شماره  2تصاویر دو پالک همجوار جانبی ملک مورد نظر در محل خود قرار داده شود .
 – 2-4در صفحه شماره  3تصویر کلی از معبر با مشخص کردن ملک مورد نظر قرار داده شود .
 – 2-5در صفحه شماره  4تصویر کلی از معبر با مشخص کردن ملک روبروی ملک مورد نظر قرار داده شود .
 – 2-6در صفحه  5پالنهای معماری در قالب فایل اتوکد ارائه شده قرار داده شود .
 – 2-7در صفحه  6تصویر سه بعدی از طرح پیشنهادی به صورتی قرار داده شود که بیشترین نمایش را ارائه دهد  .در امالکی که دارای چندین نما می باشند برای هر کدام از نماها
صفحه جداگانه اختصاص یابد .
 - 2-8در صفحه  7تصویر سه بعدی نمای فرعی به صورتی قرار داده شود که بیشترین نمایش را ارائه دهد .
 -2-9در صفحه  8تصویر جانمایی طرح سه بعدی پیشنهادی در بین امالک مجاور به گونه ای قرار داده شود که حتماً دو پالک همجوار در تصویر نمایش داده شود .
 -2-10در صفحه شماره  9جدول مصالح مصرفی نمای اصلی و فرعی به صورت کامل تکمیل گردیده و محل استفاده آن در نمای اصلی و فرعی مشخص گردد .
 - 2-11در صفحه شماره  10نقشه نمای اصلی با مشخص کردن نوع مصالح فقط به شکل نمونه ارائه شده ترسیم گردد  .ضمناً در صورتی که ملک دارای نمای فرعی باشد همانند
نمای اصلی نقشه آن می بایست ترسیم گردد .
 - 2-12در صفحه شماره  11اندازه گذاری نقشه نمای اصلی فقط به شکل نمونه ارائه شده ترسیم گردد  .ضمناً در صورتی که ملک دارای نمای فرعی باشد همانند نمای اصلی
نقشه آن می بایست ترسیم گردد .
 - 2-13در صفحه شماره  12کدگذاری میزان پیش آمدگی ها و تورفتگی های نقشه نمای اصلی فقط به شکل نمونه ارائه شده ترسیم گردد  .ضمناً در صورتی که ملک دارای نمای
فرعی باشد همانند نمای اصلی نقشه آن می بایست ترسیم گردد .
 - 2-14در صفحه شماره  14تیپ بندی درب ها و پنجره های نقشه نمای اصلی فقط به شکل نمونه ارائه شده ترسیم گردد  .ضمناً در صورتی که ملک دارای نمای فرعی باشد
همانند نمای اصلی نقشه آن می بایست ترسیم گردد .
 - 2-15در صفحه شماره  15مقطع نمای طراحی شده به مقیاس  1/25از محلی که در صفحه شماره  14مشخص گردیده فقط به شکل نمونه ارائه شده ترسیم گردد .

 -3ارسال فایل تکمیل شده فرمت نما در قالب یک فایل زیپ شده با نام شماره پرونده به آدرس ایمیل nama.region9@gmail.com

به صورت ذیل :

 – 3-1صفحات شماره  1الی  4و  6الی  9آلبوم که به وسیله نرم افزار  NITROدر قالب یک فایل  PDFبه صورت فشرده و کم حجم شده در آورده شده است .
 – 3-2صفحات  1الی  3صورتجلسه کمیته نما که به وسیله نرم افزار  NITROدر قالب یک فایل  PDFبه صورت فشرده و کم حجم شده در آورده شده است .
 – 3-3صفحه  5و صفحات  10الی  15در قالب فایل اتوکد  – 3-4 .زمان ارسال مدارک تا پایان روز جمعه هر هفته می باشد
 -4فایلهای ارسال شده تا پایان روز یکشنبه توسط دبیر کمیته بررسی گردیده و در صورت کامل بودن مدارک وقت کمیته نما برای روز دوشنبه مشخص و در جواب ایمیل اطالع رسانی
میگردد .
 -5با توجه به اینکه کمیته نما منطقه مدارک را به صورت نمایش بر روی پرده ویدئو پرژکتور مشاهده و بررسی می نمایند  .جنابعالی فقط از صفحه  8آلبوم که حاوی تصویر سه بعدی در
بین همسایه گان می باشد می بایست پرینت  A3رنگی گرفته و همراه خود در کمیته نما ارائه نمایید .ضمنا کیه مدارک مورد نیاز از جمله فایل اتوکد نما  ،فایل  pdfآلبوم با کیفیت باال که
کلیه تصاویرآن به حالت لنداسکیپ طراحی شده و همچنین فایل  PDFصورتجلسه در داخل یک فولدر با نام پرونده در فلش مموری خالی ذخیره کرده و در روز تعیین شده توسط شخص
مهندس معماری که در صفحه اول مدارک نام ایشان ذکر شده می بایست ارائه گردد .
 -6در صورت تایید طرح ترسیمی در کمیته نما  ،مالک و یا وکیل قانونی وی به همراه مهندس ناظر به دبیر کمیته نما مراجعه و صورت جلسه نما را می بایست امضا نمایند .و مدارک ذیل را
تحویل دبیر کمیته نما نمایند .

الف  CD :شامل
 -1فایل اتوکد نقشه های نما
 -3فایل  3Dنما به صورت آرشیو
ب  :پرینت کلیه مدارک نما که ممهور به مهر مهندس معمار گردیده است .

 -2کلیه تصاویر آلبوم ارائه شده با فرمت  JPGEبا ابعاد  )3504*4961(A3پیکسل
 -4فایل بنر نما با فرمت  JPGEبا ابعاد ( )11811*16654پیکسل
ج  :چاپ بنر نما به ابعاد  1*1/41متر

