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 پیشگفتار
فضای شهری، محیطی برای ارتباطات اجتماعی شهروندان است که با استفاده از آن اطالعات، 

ارزشها، احساس و یا الگوهای مطلوب رفتار را به یکدیگر انتقال میدهند. یکی از راههای انتقال 

اطالعات در فضای شهری در خصوص نوع کاربریها، تابلوها و عالئمی است که بر روی کاربریهای 

رسانی، ترغیب، متقاعدکردن  تابلوها و نشانه ها سه هدف اطالعاین  لف نصب شده است.مخت

کند. این تابلوها میتوانند محیط ایمن، سالمت و خوانا ایجاد نمایند  را دنبال میو یادآوری مخاطب 

 و یا موجب  آشفتگی و پریشانی محیط شوند.

نی و امنیت شهری، سازمان بصری شهر، لذا تابلوهای شهری به جهت مسائل شهری به ویژه ایم 

معماری  و . . . قوانین خاص خود را می طلبند و از ویژگی های منحصر به فردی در ارتباط با موارد 

 ذکر شده باید برخوردار باشند. 

این ضوابط در جهت ساماندهی تابلوهای شناسایی فعالیت و نام ساختمان یا مجموعه های شهری بر 

پایه قوانین و استانداردهای کشوری و با افزایش خوانایی و نظم در این تابلوهای شهری و در راستای 

امنیت و ایمنی و اطالع رسانی فعالیتهای شهری کالنشهر مشهد برای وضعیت های مختلف 

 ضطراری و عادی تدوین گردیده است . ا

 مراجع الزامی 
مدارک الزامی حاوی مقرراتی است که در متن یا پیوستهای این ضوابط به آنها ارجاع داده شده 

باشد، به این ترتیب آن مقررات جزئی از این ضوابط محسوب می شوند و همواره آخرین تجدید 

 می باشد. نظرها و اصالحیه های مقررات ذکر شده مد نظر

 دامنه کاربرد
هدف از تدوین این ضوابط، تعیین خطوط راهنما برای طراحی تابلوهای شناسایی فعالیت و نام 

یا مجموعه های شهری به لحاظ تعداد، محل نصب، نوع و مصالح سازه تابلو شامل زمینه و ساختمان 

کاربرد  و حریم شهر مشهد محتوا، طراحی محتوا و رنگ پیام تابلو و غیره می باشد که در محدوده

 دارد و جاری خواهد بود.

 این ضوابط  شامل پنج  فصل به شرح ذیل می باشد.

: شامل تعاریف و ویژگیهای کلی تابلو های شناسایی فعالیت و نام ساختمان)مجموعه( می فصل اول

 باشد.  

 (  می باشد.  فصل دوم: شامل ضوابط کلی تابلو های شناسایی فعالیت و نام ساختمان )مجموعه

م: شامل الزامات و مراحل اخذ مجوز تابلوهای نام ساختمان )مجموعه( و شناسایی فعالیت سوفصل 

 می باشد. 

 فصل چهارم: شامل ضوابط خاص تابلوی نام ساختمان)مجموعه( می باشد.

 فصل پنجم : شامل ضوابط خاص تابلوی شناسایی فعالیت می باشد.

و در انتها پیوست فنی ارائه گردیده مای مسیر بیان شده است فصل ششم ضوابط تابلوهای راهن

 است.
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 تعاریف کلی

  :تابلو  -1-1

می که پیامهای )نوشتاری، تصویری و یا نوشتاری و تصویری، متحرک و ثابت( مشخصی یکلیه عالبه 

به نمایش بگذارند، در امالک عمومی یا خصوصی نصب گردند و دارای  1عمومی شهررا در فضای 

سازه مشخص یا فاقد آن باشند و به هر جز شهری مانند زمین، بدنه های )متحرک و ثابت( شهر از 

 جمله جداره شهر، نمای ساختمان، ماشین و امثال آن الصاق گردد، تابلو گفته می شود.

 : مجموعه تابلو نام ساختمان یا  -1-1-1

ثابت به منظور معرفی ساختمان، صرفاً حاوی پیام نام 2نوشته و عالئم  هرگونه تابلویی که دارای 

باشد و در  ساختمان )اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و غیره (، شماره )پالک شهرداری(

با )مجموعه( ورودی مستقیم پیاده از آن معبر دارد  که ساختمانمحلهای مجاز رو به معبر عمومی 

ود . که شامل انواع ذیل می نور یکسان نصب گردد. تابلوی نام ساختمان یا مجموعه گفته می ش

 باشد.

 مجموعه ای ساختمان نام تابلو- 1-1  جدول

تابلو نام ساختمان یا 

 مجموعه

 نام ساختمان یا مجموعه با کاربری خاص تابلوی
 تابلو نام ساختمان با کاربری خاص

 تابلو نام مجموعه با کاربری خاص

 تابلو نام ساختمان یا مجموعه باکاربری مسکونی
 تابلو نام ساختمان با کاربری مسکونی

 مسکونی با کاربریتابلو نام مجموعه 

 کاربریهای مختلطتابلو نام ساختمان یا مجموعه با 
 تابلو نام ساختمان با کاربریهای مختلط

 تابلو نام مجموعه با کاربریهای مختلط

 :شناسایی فعالیت  ابلوت -1-1-2

 نظایر تصاویر، نمادها یا اشکال، اعداد، حروف، نوشته و عالئم ثابت )شامل هرگونه دارای تابلویی که  

 معرفی درباره پیام رسانی منظور به مشهد، شهرداریکشوری و طبق ضوابط فنی  آنها( باشد و

 نمای و بر سر در ساختمان و روی ساختمان یا ملک( و یا محصول تولیدی )همان فعالیت )کاربری(

شود، تابلو شناسایی  آنها )جداره( رو به معبر عمومی نصب و محوطه و اماکن ساختمان عمومی

 .( که شامل انواع ذیل می باشد...و اداره ها  مغازهها، تابلو )مانند فعالیت نامیده می شود

                                           
 به کلیه فضاهایی که در معرض دید عموم قرار دارد  1
 مبحث بیستم 2-1-11-20بند  2
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 تابلو شناسایی فعالیت-2-1  جدول 

تابلو 

شناسایی 

 فعالیت 

تابلو معرف کاربریهای دارای ارتباط مستقیم با  

 معبرعمومی شهر

 تابلو معرف کاربری

 شیشه نویسی 

 تابلو و عالئم تصویری بر روی سایبان وکرکره 

تابلوهای معرف کاربریهای دارای ارتباط از مشاعات با معبر 

 عمومی شهربه استثنای مغازه ها داخل ساختمان )پاساژ(

 پالک

 نمایشگر معرف کاربری مجتمع

 )انتظامی و راهنمایی رانندگی(:تابلوی ترافیکی  -1-1-3

جهت تنظیم، هشدار یا راهنمایی عبور و مرور وسایل نقلیه یا مردم، به تابلویی است که پیامی را  

کمک حروف یا عالئم، انتقال می دهد نصب آنها براساس قوانین کشوری )نشریات و آیین نامه ها( و 

 انتظامی صورت می گیرد. )مانند تابلو ایست، ورود ممنوع(

 : تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر -1-1-4

که در حریم خیابانها و یا سایر فضاهای شهری قرارگرفته و اشاره به محل وقوع تابلویی است 

کاربری، مقصد یا مسیر مناسب برای مراجعه مردم )سواره یا پیاده( می نماید. نصب آنها براساس 

قوانین کشوری )نشریات و آیین نامه ها(، انتظامی و شهرداری مشهد صورت می گیرد )مانند تابلو 

 یری که در خیابانها برای هدایت مردم به طرف حرم مطهر رضوی نصب می گردد.(راهنمای مس

 : تابلوی اطالع رسانی -1-1-5

تابلویی است که حاوی اطالعات شهری در محله، ناحیه و یا شهر باشد. نصب آنها براساس قوانین 

 کشوری )نشریات و آیین نامه ها(، انتظامی و شهرداری مشهد صورت می گیرد )مانند تابلو

 مشخصات محالت و  نواحی شهری(.

 این تابلو صرفاً حاوی اطالعات شهری و انتظامی می باشد.  :-5-1-1تبصره 

 :تابلوی تبلیغات محیطی شهری -1-1-6

به کلیه تابلوهایی که پیامهای تبلیغاتی )نوشتاری، تصویری و یا نوشتاری و تصویری ثابت و یا  

ر جز شهری مانند نماهای شهری اعم از نما یا متحرک( را بر روی پیکره )پایه نصب تابلو یا ه

محوطه )جداره( ساختمانهای خصوصی و عمومی و یا بدنه پلها یا اتوبوسها و امثال آن که تابلو بر 

روی آن نصب است( ثابت و یا متحرک در فضای عمومی شهر در معرض دید شهروندان قرار دهد 

قوانین کشوری )نشریات و آیین  براساسها تابلوی تبلیغات محیطی شهری گفته می شود. نصب آن

 نامه ها(، انتظامی و شهرداری مشهد صورت می گیرد.

  :دستگاه نظارت -1-2
شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر مفاد این آیین نامه در چهار چوب اختیارات 

شهری( به  مشاغل ساماندهی و بار تره و میوه میادین تعیین شده از سوی شهرداری مشهد )سازمان

 عنوان دستگاه نظارت معرفی گردد.
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 :تراز پایه -1-3
به تراز متوسط کف معبر پیاده مجاور ملک و در صورت عدم وجود پیاده رو متوسط کف معبر  

 سواره مجاور ملک که تابلو از آن معبر دیده می شود گفته می شود.

 : نما  -1-4
(  گفته میشود 3ملک یا محوطه)جدارهمنظور از نما در این ضوابط به کلیه سطوح نمایان ساختمان، 

که رو به معبر عمومی و همراستا با معبر مجاور خود داشته باشد و از داخل معابر شهر قابل رویت 

 باشد.

 :فعالیت -1-5
شامل هر گونه فعالیت صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها، موسسه های مالی  

و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، اداره های دولتی، موسسه ها و دفاتر 

ی عمومی، خصوصی و تعاونی، مساجد، حسینیه ها، خیریه ها، موسسه های غیرانتفاعی، مراکز نظام

و انتظامی و کلیه موسسه های وابسته به آنها و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی و 

 سایر موارد مشابه، که مجوز حضور در محدود و حریم شهری را دارند، گفته می شود. 

  :تابلوهای الکتریکی -1-6
درصورت قطع جریان  تابلوهایی که صرفاً از جریان الکتریکی جهت نمایش پیام استفاده می کنند و

 الکتریکی، نمایش پیام متوقف می شود.

 :تابلوهای الکتریکی المپ تخلیه  -1-6-1

تابلوهایی هستند که با استفاده از المپ های تخلیه در گاز و اعمال ولتاژ باال از خود نور ساطع می  

 کنند مانند المپ نئون

 : 4دیجیتالی نمایشگر -1-6-2

 یا ال انندمکه با روش داده های گسسته برنامه ریزی می شود، الکتریکی  صفحه نمایش نوعی 

 عنوان صفحه نمایش دیجیتالی در محیطبه   نمایشگر پالسما و ویدئو پروژکتور ،دی  سی  ال ،دی 

  ده می شود.خصوصی و عمومی به کار بر های

 :تابلو دیجیتال -1-6-2-1

و تابلو  6و تابلو تمام ال ای دی تک رنگ 5در این ضوابط تابلو دیجیتال صرفاً به تابلو ال ای دی ثابت 

 گفته می شود  . 7تمام ال ای دی چند رنگ

                                           
 نیست ملحق آن به بالفصل صورت به ساختمانی هیچ که است هایی محوطه دیوارهای به مربوط سطوح ره،جدا از منظور :جداره 3

 آن نظایر و باغات دیوار نظیر

 53پیوست فنی صفحه  4
 54پیوست فنی صفحه   5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
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 مشهد شهرداری                                                                         مطب پزشکان و حرف وابستهپزشکی، ضوابط تابلوهای موسسات 

 : پزشکیموسسات  -1-7 
 و یپزشک علوم دانشگاه 20 ماده ونیسیکم از را خود مجوزبه هر نوع موسسه با هر نام و عنوان که 

متصدیان موسسات مزبور ملزم به  ، موسسه پزشکی گفته می شوددینما افتیدر 8بهداشت وزارت

امور قانون مربوط به مقررات  1رعایت مقررات مذکور در آیین نامه های مربوطه می باشند. )ماده 

 پزشکی و دارویی(

 :مطب پزشک  -1-8
به محلی اطالق می گردد که پزشک دارای پروانه تأسیس مطب در آن به تشخیص بیماری و ارائه  

درمان اشتغال دارد. در این محل بیماران، خدمات سرپائی تشخیصی و درمانی را دریافت کرده و در 

این محل  .9بیمارستان ارجاع می شوندصورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه و یا 

  10شامل خصوصی یا خیریه یا آزاد می گردد.

 ساختمان پزشکان -1-9
ودفاتر  مطب های پزشکان موسسات پزشکی و ساختمان یا مجتمع پزشکان: به مجموعه ای از 

 .ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد.  ،اطالق می گردد  کار

ودفاتر کار  یپزشک مطب 2 یمساو و کمتر ی کهساختمان :کوچک پزشکان ساختمان -1-9-1

  .نامیده خواهد شد کوچک پزشکان ساختمان باشد، مستقر

 

و دفاتر  ی پزشک مطب  19تا  3 یمساو و شتریبکه  یساختمان :متوسط  پزشکان ساختمان -1-9-2

 .نامیده خواهد شد متوسط پزشکان ساختمان باشد، مستقر کار 

 و دفاتر کار  ی پزشک مطب  20ساوی م و شتریب ی کهساختمان :بزرگ  پزشکان ساختمان -1-9-3

 .نامیده خواهد شد بزرگ پزشکان ساختمان باشد، مستقر

 کمیته تشخیص -1-11
 سازمان ، نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده دانشگاه علوم پزشکیپنج نفر کمیته متشکل از 

 ،مشهد ، نماینده شورای شهردارانمشهد شهری شهرداری مشاغل ساماندهی و بار تره و میوه میادین

نماینده شورای اسالمی شهر، که در صورت وجود موردی که درضوابط نیاز به تشکیل آن مشخص 

 شده باشد، هر سه ماه یکبار تشکیل می گردد.

                                                                                                                         
 55پیوست فنی صفحه 6
 55پیوست فنی صفحه  7
 مصوب مجلس شواری اسالمی اصالحیه بعدیو  1334ماده یک مقررات امور پزشکی دارویی مصوب سال  8

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد -امور مطبها وتعزیرات -دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم در مطب، معاونت درمان - 9
 1366قانون محل مطب پزشکان مصوب سال  - 10
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 : وکم تراکم تراکمپرمناطق  -1-11
ها  ی جدول پیوست یک مناطق پرتراکم می باشند و در سایرخیابانها ابانیخ -1-11-1

    .منطقه پر تراکم اعالم نظر خواهد شد-2-11-1براساس ضابطه شماره 

ساالنه با نظر دستگاه نظارت به روز رسانی می گردد و به تایید کمیته  سهتبصره:  جدول پیوست 

 تشخیص می رسد.

 فاصله در یپزشک مؤسسههفت  از شیب چنانچه:  وکم تراکم پرتراکم منطقه فیتعر -1-11-2

 . بود خواهد تراکم کم آن از کمتر و شوندیم فیتعر پرتراکم منطقه باشند، هم یمتر 500

خیابان یک طرفه با آیلند میانی در هر  متری در خیابان دوطرفه و 500فاصله  -1-11-2-1

سمت  بدون آیلند میانی در دوه می باشد و درخیابان های یک طرفه سمت مالک محاسب

 .خیابان مالک محاسبه می باشد

برای تعیین تراکم  با موسسه پزشکی و دفاتر کار   مطب پزشک سازی نحوه معادل -1-11-3

مطبهای مستقر در ساختمان پزشکان به ترتیب زیر با موسسه پزشکی : پزشکی معابر شهر

 .معادل خواهند گردید

 مستقردر آن و دفاتر کار    یپزشک مطب 9-3که  متوسط پزشکان ساختمان -1-11-3-1

 .محسوب می شود مؤسسه یک معادل باشند،

 مستقردر آن و دفاتر کار    یپزشک مطب 14-10که متوسط پزشکان ساختمان -1-11-3-2

 .محسوب می شود مؤسسه دو معادل باشند ،

 

 مستقردر آن و دفاتر کار    یپزشک مطب 19-15 متوسط پزشکان ساختمان -1-11-3-3

 .محسوب می شود مؤسسه سه معادل باشند ،

اضافه تر از بیست و دفاتر کار    بزرگ به ازای هر سه مطب پزشکان ساختماندر -1-11-3-4

 :مانند .عدد یک موسسه محسوب می شود

 محسوب می شود. مؤسسه چهار معادل باشند ، مستقردر آن  ی کهپزشک مطب 22-20به ازای 

 محسوب می شود. مؤسسهپنج  معادل باشند ، مستقردر آن  ی کهپزشک مطب 25-23به ازای

در ساختمان پزشکان خود  یک مستقر  7-1موضوع بند  پزشکی هر موسسه -1-11-3-5

 و از تعداد واحدهای پزشکی مستقر در ساختمان کسر می شود.  .موسسه محسوب می گردد

تبصره: واحد تزریقات و پانسمان چون الزاما باید زیر نظر پزشک فعالیت نماید واحد جداگانه 

 .محاسبه نمی شود
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 مشهد شهرداری                                                                         مطب پزشکان و حرف وابستهپزشکی، ضوابط تابلوهای موسسات 

 : 11موسسات خاص -1-12 
 .پزشکی خاص هستندکلیه موسسات شبانه روزی در حکم موسسات  -1-12-1

موسسات و مطبهای که فعالیت روزانه دارند و در آنها فعالیت های اورژانسی ارائه  -1-12-2

ها  مطب، این موسسات  .تواند در مواقع بحران و خطر به آن مراجعه کندمی گردد که بیمار می

 :به ترتیب اولویت به شرح زیر هستندودفاتر کار حرف وابسته پزشکی 

 خاص یپزشک موسسات یبند تیاولو-3-1 جدول 

 اولویت نام موسسه یا مطب ردیف

 اولویت یک اورژانس بیمارستان  1

 اولویت دو درمانگاه  شبانه روزی 2

 اولویت سه داروخانه شبانه روزی 3

 اولویت چهار آزمایشگاه شبانه روزی 4

 اولویت پنج رادیولوژی شبانه روزی 5

 اولویت شش داروخانه روزانه 6

 اولویت هفت فیزیوتراپی 7

 تشاولویت ه پزشک 8

 نهاولویت  ماما 9

 دهاولویت  دندانپزشک 10

 

دفاتر کار حرف وابسته  و های پزشکی در مناطق کم تراکم به موسسات و مطب -1-12-3

تابلوهای راهنمای خاص بر اساس اولویت بندی جدول فوق و نیز بر مبنای ضوابط پزشکی 

 .مسیر، اجازه نصب تابلوی راهنمای مسیر داده خواهد شد

پزشک، ماما، دندانپزشک پس  نصب تابلو راهنما مسیر 3-1به بعد جدول  8از بند  -1-12-4

 امکانپذیر می باشد.کمیته تشخیص  بر عهده از تایید و تصویب

 

 

 

 

 

                                           
بر اساس صورتجلسه بین معاونت خدمات و محیط  موسسات و مطبها و دفاتر کار حرف پزشکی خاص و نحوه اولویت بندی آنهانوع  11

به مشاور ایده پرداز ارم ابالغ گردیده است.   20/12/1396به تاریخ  20271/96/20زیست شهری و نظام پزشکی مشهد ابالغی با شماره نامه

 جه مشاور نخواهد بود. و کلیه بندهای این ضوابط مرتبط با صورتجلسه ابالغی دستخوش تغییر گردید.که هیچگونه مسئولیتی متو
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محتوای پیام، )قوانین و ضوابط کلی فصل دوم  -2

ساخت، نصب و نورپردازی تابلوهای نام ساختمان 

، پزشکی موسسات (و شناسایی فعالیت( مجموعه)

 مطب پزشکان و حرف وابسته
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 مشهد شهرداری                                                                         مطب پزشکان و حرف وابستهپزشکی، ضوابط تابلوهای موسسات 

 کلیات ضوابط -2-1 
ساخت، نصب، نورپردازی و نمایش پیام تابلوها در شهر مشهد تابع کلیه قوانین کشوری  -2-1-1

)نشریات وآیین نامه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، 

فرهنگ اسالمی و سایر  ووزارت راه و شهرسازی، قوانین راهنمایی ورانندگی، وزارت ارشاد 

( و قوانین و طرحهای مرتبط با سیما و منظر کلیه سازمانها و شهرداری قوانین جاری و مرتبط

 کلیه قوانینی که در آینده نیز مصوب گردد، می باشد.مشهد و 

توسط دستگاه نظارت مرجع صادر کننده مجوز تابلوها مشهد  -1-1-2انطباق با قوانین بند  -2-1-2

 .کنترل می گردد

در صورتی که دستگاه نظارت مرجع صادر کننده مجوز به موردی خاص برخورد نمود که  -2-1-3

انون یا ماده واحده ای وجود داشت و یا درصورت در قوانین کشوری و شهرداری مشهد کمبود ق

تصویب قانون باال دست درآینده تضاد با این ضوابط ظرف مدت دو ماه نسبت به تکمیل یا 

 .بازنگری با هماهنگی کمیته تشخیص ضوابط اقدام نماید

)با تشخیص دستگاه نظارت یا درصورت برخورد به مورد خاص غیرمکرر خارج از ضوابط  -2-1-4

 .خواهد بود تشخیص کمیتهسازمان نظام پزشکی مشهد( اظهار نظر بر عهده 

)مجموعه( و شناسایی فعالیت خواهد ضوابط کلی شامل کلیه تابلوهای نام ساختمان  -2-1-5

ای از ضوابط کلی صرفاً کلمه تابلو یا . هرگاه درضابطهبطه ذکر گردیده باشدگردید، مگر در ضا

)مجموعه( و شناسایی فعالیت تابلوها به گرفته شده بود، منظور کلیه تابلوها نام ساختمان کلیه 

 می باشد.

)مجموعه( شامل کلیه تابلوهای زیرمجموعه آن در بخش ضوابط تابلوهای نام ساختمان  -2-1-6

 .می گردد، مگر در ضابطه قید گرددشده تعاریف مشخص 

ابلوهای زیرمجموعه آن که در بخش تعاریف ضوابط تابلوهای شناسایی فعالیت شامل کلیه ت -2-1-7

 .مشخص شده می گردد، مگر در ضابطه قید گردد

دانشگاه پزشکی مشهد به عنوان نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش مقرر گردید  -2-1-8

های پزشکان وحرف  و مطبپزشکی سازمان نظام پزشکی کلیه مجوزات موسسات پزشکی و 

)سازمان میادین( ا نقل و انتقال را ماهیانه به شهرداری مشهد شامل صدور، ابطال و ی وابسته را

 اعالم نماید.

درمانی  نام برده شد،  –در این ضوابط از واحدهای بهداشتی، درمانی یا بهداشتی  هرگاه -2-1-9

 .های پزشکان وحرف وابسته می باشد موسسات پزشکی و مطبمنظور کلیه 

هر گاه در این ضوابط صحبت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید،  -2-1-10

 نماینده قانونی این وزارت خانه در مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. منظور 
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 نام ساختمان و شناسایی فعالیت تابلومحتوای پیام  -2-2
ی تابلوی فعالیت و و محتوای به کار گرفته شده در تابلوهای شناسای تمامی مطالب درج در -2-2-1

 .الزامی است نام ساختمان رعایت کلیه قوانین کشوری

در این تابلوها استفاده از اسامی غیر ملی بر روی کاال و ملک ایرانی تابع قوانین کشوری  -2-2-2

 )تأیید این اسامی بر عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی است(. خواهد بود 

ها، کاالهای غیر ایرانی مانند کاالهای خاصی که : ملک غیر ایرانی مانند سفارتخانه توضیح -2-2-3

 .د از وزارت صنایع و سایر اداره و مبادی مجاز گرفته انداجازه ورو

در صورت تشخیص وجود تناقض در محتوای پیام با قوانین کشوری، مورد توسط دستگاه  -2-2-4

اند نظارت به کمیته تشخیص ارجاع و درصورت تردید کمیته تشخیص نسبت به محتوا، می تو

 .از اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی استعالم نماید

مطالب تابلو باید از نظر دستور زبان و امالء در تمام زبان های استفاده شده در تابلو صحیح  -2-2-5

)حروف جدا جدا و برعکس نویسی،  .باشد و در صورت ترجمه از ترجمه صحیح استفاده شود

 جزء غلط نویسی محسوب می شود(.

ره نویسی )تکرار و دوبا .تکرار مطالب در کلیه تابلوها ممنوع می باشددوباره نویسی و  -2-2-6

 (.مصداق تبلیغ است

تابلوهایی که با استفاده از شکل، رنگ و سایر مشخصات عالیم هشدار دهنده و یا  -2-2-7

و دیگر مطالبی که به تشخیص مسئولین امکان ایجاد شبهه با  "خطر"، "ایست"های  نوشته

 ، ممنوع است.تابلوهای انتظامی دارند

 :خط و فونت  -2-3
رعایت کلیه قوانین کشوری، مباحث فنی و بخشنامه ها و طرح های منظر شهری   -2-3-1

 .شهرداری مشهد در خط و فونت تابلوها الزامی است

در خط و فونت تابلوها استفاده از انواع افکت ها، جلوه های متنی و تصویری در پیام و  -2-3-2

 .زمینه ممنوع می باشد

سایی فعالیت و نام ساختمان چند زبانه الویت خط فارسی رعایت گردد و در تابلوهای شنا -2-3-3

ارتفاع فونت خط غیر فارسی حداکثر می تواند دو سوم ارتفاع فونت خط فارسی باشد و سطح 

 . آن حداکثر یک سوم سطح خط فارسی تابلو را به خود اختصاص دهد
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 رنگ پیام و زمینه آن  -2-4 
)زرد، قرمز، سبز و آبی و غیره( در زمینه و تصویر و نوشتار در  12استفاده از رنگهای ایمنی -2-4-1

 13کلیه تابلوها ممنوع است.

درصورت نیاز و با مجوز و غیره(  زرد، قرمز، سبز و آبیهای ایمنی )استفاده از رنگ -2-4-1-1

خاص  پزشکیآموزش پزشکی و نظام پزشکی درتابلو موسسات  خاص وزارت بهداشت درمان و

نظایر آن مجاز است، برای این منظور مجوز خاص وزارتخانه یا نظام نظیر پزشک هسته ای و 

 .به شهرداری ارائه گردد پزشکیپزشکی باید توسط موسسه 

 و ساخت کلیات نصب -2-5
در ساخت و نصب کلیه تابلوها رعایت ضوابط کلیه بخشنامه ها و مقررات ملی ساختمان   -2-5-1

مبحث پنج، مبحث هفت،مبحث نه،مبحث سیزده،  ،مبحث سه، 2800مرتبط مانند آیین نامه 

مبحث بیست و بیست و یک و کلیه استانداردهای ملی و بین المللی و سایر قوانین مرتبط 

 .الزامی است

نصب تابلو از انواع تابلوهای الکترونیکی و دیجیتالی برای کلیه تاسیسات گردشگری، مراکز   -2-5-2

ه آنها و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، نظامی و انتظامی و کلیه موسسه های وابسته ب

ها و ادارات دولتی، بانکها، موسسه بهداشتی و حرف وابسته آن به استثنا داروخانه ها، سازمان

 .های مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و جایگاه های فروش بنزین و گاز ممنوع است

 .سی مجاز استاستفاده از تابلوی الکتریکی صرفاً در شیشه نوی -2-5-3

استفاده از تابلوی دیجیتال صرفاً در معرف کاربری و شیشه نویسی با رعایت ضوابط  -2-5-4

اختصاصی برای هر کدام از تابلو در بخش ضوابط اختصاصی مجاز است و در پالک و نام 

 )مجموعه( ممنوع است.ساختمان 

                                           
نگ های ایمنی شامل رنگهای قرمز، زرد و سبز )وطیفی بین آنها برحسب رنگ مایه( بایستی برای بیان وضعیت مخاطره و رنگهای ر -12

  19857سیاه، بنفش، آبی و خاکستری برای ارائه اطالعات تکمیلی مورد مخاطره مورد استفاده قرار گیرد. )استاندارد ملی ایران شماره 

 (  2ص  خطوط راهنما برای هشدارهای رنگی –مدیریت وضعیت اضطراری  –امنیت جامعگی
آیین نامه راهنمایی و رانندگی ماده یازده تبصره یک   106مبحث بیستم ماده  15-2-20و بند  2-2-20، بند 7-1-11-20ندب -13

امنیت   19857ضوابط و معیارهای نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی در حاشیه راهها، استاندارد ملی ایران شماره 

 -نمادهای نگاره ای 9956-4 استاندارد ملی ایران 2ص  خطوط راهنما برای هشدارهای رنگی –یمدیریت وضعیت اضطرار –جامعگی

  8ص عالئم ایمنی رنگهای ایمنی و
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گر پرتو نمایشو دیجیتالی شامل  14الکترونیکی تابلوهایاستفاده از سایر انواع  -2-5-4-1

ویدئو  ،OLED18، 17رنگیال ای دی  تمام ،16، نمایشگرهای ال سی دی 15آرتی سی کاتدی یا

و انواع تکنولوژی های دیگر نمایش که در این ضوابط از آنها نام برده 20، پالسما 19پرژکتور 

 .ختمان وشناسایی فعالیت ممنوع می باشددر تابلوهای نام سا نشده است،

نرم باید در .. .کلیه محدودیت های این ضوابط از قبیل حرکت ، شدت نور، رنگ و  -2-5-4-2

 .افزار نمایش تابلو دیجیتال اعمال گردد

 )همه صنوف(.نصب کلیه تابلوها با هر ابعاد اندازه و محتوا برروی پشت بام ممنوع است -2-5-5

تابلوهای نام ساختمان یا مجموعه برروی نما ساختمان حد نهایی حداکثر ارتفاع مجاز نصب  -2-5-6

 .دست انداز بام است

درصورتی که کل ارتفاع ساختمان زیر شش متر باشد حداکثر ارتفاع مجاز نصب تابلو   -2-5-7

 .شناسایی فعالیت بر روی نما ساختمان حد نهایی دست انداز بام و یا حد باالی جداره است

ساختمان  نمای و معماری اصلی خطوط با هماهنگ که باشد اینهگو نصب کلیه تابلوها به -2-5-8

 .آورد پدید ساختمان برای دومی نمای نباید باشد، یا مجموعه

 ( ممنوع است.مجموعه یاساختمان  ی)عمود بر نمانصب هر گونه تابلو طره   -2-5-9

نصب هرگونه تابلو برروی نماهای جانبی ساختمان یا مجتمع به نحوی که از فضای  -2-5-10

 .  شهر دیده شود ممنوع است عمومی

 تابلو سطح عنوان به نما سطح از استفاده و تابلو کالبد نصب عدم صورت در -2-5-11

سانتیمتری  15تصاویر نام در قاب هندسی منظم با احتساب قاب  و حروف قرارگیری محدوده

 .تابلو مد نظر قرار می گیرد دور تا دور تصویر و نوشتار به عنوان ابعاد

اید به صورتی روی نمای ساختمان نصب شوند که بیشترین حد پیش کلیه تابلوها ب -2-5-12

زدگی در معبر نسبت به نمای مجاز ساختمان که در ضوابط و مقررات بیان گردیده است ، 

 سانتیمتر می باشد. 15حداکثر 

متر  از سطح تراز پایه  2.5در نصب کلیه تابلوها ارتفاع حداقل لبه زیرین تابلو  -2-5-13

 لحاظ گردد.

                                           
 52پیوست فنی صفحه  14
 52پیوست فنی صفحه  15
 53پیوست فنی صفحه  16
 56پیوست فنی صفحه  17
 57پیوست فنی صفحه  18
 57پیوست فنی صفحه  19
 58پیوست فنی صفحه  20

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://armitaa.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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( که در ابتدا فضای باز ملک )قطعه( و سپس شهری)قطعه های ی درامالک -2-5-14 

ساختمان قرار دارد صرفاً نصب تابلو نام ساختمان بر روی دیواره همجوار خیابان )جداره( مجاز 

می باشد و سایر تابلوها از جمله تابلوهای شناسایی فعالیت بر روی نمای ساختمان باید الصاق 

 مانند: بیمارستان قائم .گردد

: درصورتی که فضای بازملکی )قطعه شهری( بدون مرز بندی در اختیار  14-5-2تبصره یک بند 

فضای شهری قرار داشته باشد امکان نصب پایه تابلو در محدوده ملک صرفاً برای الصاق نام 

متر و حد  2.5متر و حد ارتفاع زیرین  1.4و عرض حداکثر  3 طولساختمان وجود دارد، این تابلو با 

 متر و با زاویه موازی با معبر  شهری )خیابان( قابلیت نصب دارد.  4به فوقانی تابلو ل

: در صورتی که ساختمان با کاربری خاص باشد و ارتفاع آنها ده متر 14-5-2تبصره دو بند 

وکمتر از ده متر نسبت به تراز پایه باشد و دارای جداره باشد، تابلوی معرف کاربری می تواند برروی 

ورودی مشاعات و در ارتفاع حداقل لبه زیرین تابلو  طول متر و1.4به عرض حداکثر  اره یا نماجد

. در صورت عدم وجود جداره مطابق  گرددمتر  بر روی ورودی  نصب  6متر و حد لبه فوقانی  2.5

   14-5-2تبصره بند یک 

و نورگیرهای  کلیه تابلوها باید به گونه ای نصب شود که مزاحم پنجره ها و بازشوها -2-5-15

 .ساختمان نباشند

 .نبندد فرار ساختمانها را و عبور های راه که شود نصب ای گونه باید به کلیه تابلوها -2-5-16

 .گونه تابلو به فرمی که نیاز به هرس درختان باشد ممنوع است هر نصب -2-5-17

: کلیه تابلوهای شناسایی فعالیت و نام ساختمان باید همراستا با معبر زاویه نصب -2-5-18

 .گردد مجاور آن نصبشهری 

نصب هر نوع تابلویی که به دلیل مکان قرارگیری، موقعیت، اندازه، شکل یا رنگ  -2-5-19

موجب مسدودکردن، معیوب کردن، محو و تضعیف کردن یا مغشوش کردن منظر عالیم 

های راهنمایی و رانندگی یا هر عالمت یا وسیله دیگری شود  انتظامی و کنترل ترافیک و چراغ

دهای دولتی و عمومی نصب شده است و همچنین باعث اغتشاش عبور یا اشتباه که توسط نها

 .در هدایت وسایل نقلیه یا عابر پیاده گردد، ممنوع است

نصب هرگونه تابلو به صورتی که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر  -2-5-20

 .گردد، ممنوع باشد

های ثبت شده میراث فرهنگی ها و محوطهکلیه تابلوها در حریم و محدوده ابنیه -2-5-21

موظف به رعایت قوانین و مقررات و کسب تأییدیه از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 

 .گردشگری می باشند
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باید با رعایت حریم قانونی مندرج  برق محل نصب کلیه تابلوها در مجاورت خطوط -2-5-22

 . در نشریات و ضوابط وزارت نیرو صورت پذیرد

ارچه، دیوارنویسی و مشابه آن بطور دائم و موقت برای همه بنر، پ هرگونه نصب -2-5-23

 .است غیره ممنوع واحدهای تجاری و اداری وخدماتی و

جهت نصب تابلو و نورپردازی آن در مجاورت فرودگاهها و ابنیه تاریخی و فرهنگی  -2-5-24

  .با مسئولین مربوطه هماهنگ گردد

 .است ندرو، ممنوعدرجه یک برون شهری وت شریانی نصب تابلوی دیجیتال در -2-5-25

 .منتهی به حرم مطهر ممنوع است21چهار محور نصب تابلوی دیجیتال در -2-5-26

 .است تابلوهای دیجیتال در کلیه شریانها که دارای پیاده رو نیستند، ممنوع نصب -2-5-27

کاربری و تابلوی دیجیتال در میدان دید تقاطع های چراغدار  معرف نمایشگر نصب -2-5-28

 .و بدون چراغ ممنوع است

کاربری و تابلوی دیجیتال در کل فضای مثلث دید تقاطع  معرف نمایشگرنصب  -2-5-29

 .ممنوع است

استفاده از نمایشگر معرف کاربری صرفاً در مجتمع های با کاربری تجاری و  -2-5-30

 .اداری مجاز طبق پروانه شهرداری مجاز است و در سایر کاربریها ممنوع است -تجاری

 :ضوابط ایمنی -2-6
تابلو باید کلیه نکات ایمنی برای جلوگیری از سقوط تابلو، برق در هنگام نصب و برق رسانی  -2-6-1

 .گرفتگی و تامین برق بصورت اصولی و ایمن رعایت گردد

 .استفاده از مصالح و مواد شکننده مانند شیشه در تابلوها ممنوع است  -2-6-2

در صورت نصب تابلو دیجیتالی و نمایشگر معرف کاربری از نوع ال ای دی قرار گیری این  -2-6-3

 .تابلو در قاب محافظ نشکن الزامی است

کلیه مواد و مصالح به کار برده شده در ساخت و نصب تابلو دارای نشان استاندارد و یا  -2-6-4

 . تأییدیه از اداره استاندارد باشد

کلیه مسئولیت های مربوط به نحوه ساخت، نصب، نورپردازی کلیه تابلوها برعهده صاحب  -2-6-5

 .باشد مالک ساختمان می یامجوز تابلو 

 

                                           
 محور شیرازی حد فاصل حرم مطهر تا میدان شهدا 21

 محور طبرسی حد فاصل حرم مطهر تا تقاطع شهید گمنام

 محور امام رضا)ع( حد فاصل حرم مطهر تا میدان بسیج

 محور نواب صفوی و مصلی حد فاصل حرم مطهر  تا میدان مصلی
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در طول زمان بهره برداری کلیه مسئولیتهای مربوط به تعمیر، نگهداری و ایمنی تابلوها   -2-6-6 

مالک ساختمان می باشد و بروز هرگونه حادثه ی ناشی از عدم  یابرعهده صاحب مجوز تابلو 

 .رعایت مسائل ایمنی برعهده آنان است

م ضوابط نور و روشنایی در تابلوهای شناسایی فعالیت و نا -2-7

 ساختمان
: شدت روشنایی تابلوی نام ساختمان )مجموعه( و تابلوهای شناسایی شدت روشنایی -2-7-1

سانتیمتری تابلو از  120فعالیت به استثنای نمایشگرهای معرف کاربری می بایست در فاصله 

( در حالتی که کل تابلو با نور سفید روشن باشد، تجاوز لوکس  10.76یک شمع بر فوت مربع )

 ننماید. 

میزان یکنواختی نور در سطح تابلو باید به گونه ای باشد که نواحی تاریک روی تابلو، حتی  -2-7-2

. به عبارت دیگر اگر ناظر به صفحه تابلو نگاه کند، در تطبیق در مساحت های کم، ایجاد نگردند

 چشم از متن و تصویر پرده تابلو کمترین تاثیر منفی را بگذارد.

 :یشتردر جهت رسیدن به یکنواختی ب  -2-7-2-1

 تجاوز نماید. 6نباید از عدد  IESNAبنا بر استاندارد  Emax/Eminنسبت به  -الف

بیشتر شود، به یکنواختی بیشتری خواهیم رسید  Emax/Eminهر چه حاصل نسبت  -ب

 خواهد بود( 0.2این عدد حدود  ها )در بهترین نسبت ها برای روشنایی تابلو

تابلوها الزاماً باید نور سفید باشد تا ضمن انعکاس رنگ های واقعی  روی نور تابیده شده بر  -2-7-3

 .از طرح گرافیکی نصب شده روی تابلو، امکان خوانا بودن و وضوح تصاویر نیز فراهم گردد

جهت جلوگیری از پخش نورهای )  (shaderاستفاده از محافظ نور ،برای منابع نوری -2-7-4

 .اضافی و مزاحم الزامی است

یا نورپردازی شده باید بین نیمه شب تا طلوع آفتاب  تالیجید و یکیالکترتابلوهای کلیه  -2-7-5

اداری ، ، زمان خاموشی تابلو زمان پایان فعالیت ملک و ساختمان و یا واحد تجاریخاموش شود

 22.خدماتی می باشد و

 

                                           
 مقررات ملی ساختمان مبحث بیست  7-2-12-20بر اساس بند  22
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 :منابع نوری مجاز -2-7-6

 صرفاً باساختمان تابلوهای شناسایی فعالیت و نام  پیامنورپردازی نمایش پیام یا  -2-7-6-1

 :ده از یکی از منابع نوری مجاز زیر صورت می گیرد استفا

 back lightبصورت    ledصفحات  -2-7-6-1-1

 در حاشیه تابلو  liner ledچراغ های  -2-7-6-1-2

استفاده از المپهای نئون در شیشه نویسی در صورت رعایت کلیه بندهای این  -2-7-6-1-3

  .ضوابط مجاز می باشد

کلیه تابلوها باید در همه مواقع با شدت و رنگ ثابت و  نورپردازینمایش پیام یا  -2-7-6-2

 . بدون تغییر انجام پذیرد

در نورپردازی پیام منبع نور نباید برای عابرین یا وسایل نقلیه قابل رویت باشد،   -2-7-6-3

 .صرفاً انعکاس نور یا نور ساطع شده از سطح تابلو باید مشاهده شود

  منابع نوری ممنوع -2-7-7

تابلو استفاده از هر گونه نور متغیر، لحظه ای، فالش،  نورپردازیدرنمایش پیام یا   -2-7-7-1

،  23دارای نوسان یا متناوب نوبه ای و دارای حرکت، چشمک زن، ریتم دار، نورهای لیزری

نورهای شبیه فانوس دریایی، نورهای چرخان یا با درخشندگی زیاد که منجر به بر هم زدن 

 .ل نقلیه شود، ممنوع است به ویژه رانندگان وسای  تمرکز عابران،

تابلو استفاده از هر گونه نوری که به طور متناوب  نورپردازیدرنمایش پیام یا  -2-7-7-2

روشن و خاموش شود، به نحوی که تداعی چراغ های هشدار دهنده، پلیس، آتش نشانی، 

 .ممنوع است .آمبوالنس و یا وسایل نقلیه امدادی را برای بیننده به همراه داشته باشد

تابلو استفاده از چراغ هایی با رنگ زرد، قرمز و سبز  نورپردازیمایش پیام یا درن  -2-7-7-3

 . ممنوع است

تابلو عالوه بر نورهای روشن کننده صفحه تابلو  نورپردازیدرنمایش پیام یا   -2-7-7-4

 .استفاده از نورهای اضافی ثابت و یا متحرک جهت نمایش پیام یا نورپردازی تابلو ممنوع است

ام یا نورپردازی تابلو که موجب آزردگی و ایجاد مزاحمت برای هرگونه نمایش پی -2-7-7-5

همسایگان و منازل همجوار گردد با تشخیص دستگاه نظارت اعمال قانون خواهد شد و در 

 . صورت اعتراض ذینفع یا متشاکی به کمیته تشخیص ارجاع داده خواهد شد

 از مناطق مسکونی که منبع نور به طور مستقیم در صورتی هرگونه نورپردازی تابلو -2-7-7-6

 .ممنوع است،  مانند پروژکتورهاو غیره همجوار قابل رویت باشد وشهری

                                           
 .باریکه نوری به طور مستقیم به سطح روسازی تابیده شودبه صورت  کههر نوری  - 23
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 در صورتی که درمیدان دید ترافیکی در نمایش پیام یا نورپردازی تابلوهر گونه  -2-7-7-7 

 .ممنوع است ،مسیرهای عبور وسایل نقلیه اختالل ایجاد کند

 .یا روشنایی تابلو ممنوع استاستفاده از هر گونه ریسه یا حباب برای نورپردازی  -2-7-7-8

جهت نصب تابلو و نورپردازی آن در مجاورت فرودگاه ها وابنیه تاریخی و فرهنگی  -2-7-7-9

 . با مسئولین مربوطه هماهنگ گردد

 ضوابط فنی تجهیزات الکتریکی -2-7-8

هر تابلو و اجزای آن شامل قاب، نگهدارنده، پایه ها، قالب ها و سیم کشی آن باید  -2-7-8-1

 .نی و الکتریکی اجرا و نگهداری شوددر قالب ضوابط ساختما

سیم ها و تجهیزات الکتریکی باید مطابق ضوابط مبحث سیزدهم مقررات ملی  -2-7-8-2

و استانداردهای ملی ایران تامین  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 110و نشریه  ساختمان

 .اجرا شوند، دارای روکش و عایق مناسب باشند و به صورت ثابت نصب گردندو 

سه فاز، )و سه فاز پنج سیمه ( ارت فاز، نول،)فاز سه سیمه  تکل های تغذیه کاب -2-7-8-3

 .باشد(  نول، ارت

شکار و در معرض دید آکلیه سیم ها و کابل های ارتباطی و تجهیزات کنترل نباید  -2-7-8-4

 .باشند

و جعبه  هامتناسب با حجم کابل های فوالدی گالوانیزهبرای غالف کابلها از لوله -2-7-8-5

 .آلومینیومی استفاده شودهای تقسیم

جهت تسهیل در امور تعمیرات و نگهداری برای هر کدام از چراغ ها یک جعبه  -2-7-8-6

 .تقسیم جداگانه در نظر گرفته شود

کابل های ارتباطی از جعبه تقسیم تا چراغ باید در لوله های فلزی انعطاف پذیر  -2-7-8-7

 .قرار گیرند

ید دارای تأییدیه استاندارد کلیه تابلوهای الکترونیکی و دیجیتال و نمایشگر با -2-7-8-8

از جمله  سازمان ملی ایران و سایر استاندارد های ایرانی و بین المللی مرتبط 4582 شماره

DIN EN 12966-1:2005-07   ویا نگارشهای جدیدتر این استاندارد یعنی(DIN EN12966-

مذکور و کلیه قطعات و ملزومات تابلو  باشند(  DIN EN 12966:2015-03یا 1:2010-03

بایستی با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مطابقت داشته و براساس آزمونهای ایمنی 

 وسازگاری مغناطیسی مطابق استانداردها باشند.

باید ( اعم از وارداتی یا داخلی ) کلیه تابلوهای الکترونیکی و دیجیتال و نمایشگر -2-7-8-9

 .دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران باشد
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بایستی ضد آب بوده و  کلیه تابلوهای الکتریکی، الکترونیکی و دیجیتال و نمایشگر -2-7-8-10

 .باشد IP65دارای استاندارد حفاظتی 

انجام تمهیدات ایمنی  در تابلوهای الکتریکی، الکترونیکی و دیجیتال و نمایشگر -2-7-8-11

 .غیره الزامی است از قبیل ارت،کلید جریان نشتی و برای تابلو

از تابلوهای الکترونیکی و دیجیتال و نمایشگر باید  استفاده شده درهای  LEDکلیه -2-7-8-12

یک کارخانه و بایک شماره قطعه و با مشخصات فنی یکسان باشد و ارائه گواهی کارخانه 

ها با LEDمبنی برتطابق مشخصات  ((CERTIFICATION OF ORIGIN)) سازنده

 .مشخصات مورد نیاز توسط دارنده تابلو ارائه گردد

شدن تابلوهای الکتریکی و  جهت کنترل خاموش -5-7-2برای اجرای بند  -2-7-8-13

 .   با قابلیت تنظیم وکنترل زمان استفاده شود از تایمردیجیتالی و نورپردازی شده  باید 

 ضوابط ایمنی تجهیزات الکتریکی -2-7-9

در تابلوها و عالئم نورانی اگر سطح نمایش تابلو از جنس پالستیک شفاف یا نیمه  -2-7-9-1

سانتی  5مصالح مشابه باشد، المپ های روشنایی و تجهیزات الکتریکی باید حداقل  شفاف یا

 .متر از سطح ورقه های پالستیک فاصله داشته باشند

در هیچ تابلو و عالمت تصویری نمی توان از نورپردازی غیر الکتریکی چون شعله و  -2-7-9-2

 .آتش استفاده کرد

ی نام ساختمان و شناسایی کلیه تجهیزات الکتریکی و قسمتهای فلزی تابلوها -2-7-9-3

 .فعالیت می بایست به سیستم ارت متصل شوند

 ضوابط تعمیر و نگهداری کلیه  تابلوها -2-7-10

چراغ ها و تابلو،  اجزای، نظافت تعمیر و نگهداری دوره ای شامل شست و شوی -2-7-10-1

 .پاک کردن دوده و غبارمی باشد

، شایان ذکر است کلیه مسئولیتها انجام شودتعویض قطعات معیوب یا فرسوده باید  -2-7-10-2

 .بر عهده بهره بردار است 
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فصل سوم الزامات و مراحل اخذ مجوز تابلوهای   -3

 و شناسایی فعالیت( مجموعه)نام ساختمان 

 ، مطب پزشکان و حرف وابسته پزشکیموسسات 
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 الزامات اخذ مجوز -3-1
 )مجموعه(:تابلو نام ساختمان  -3-1-1

را داشته باشد امکان  -2-2-1-3و  -1-2-1-3مالک )مالکین( ساختمان در صورتی که شرایط بند  

 نصب تابلو نام ساختمان)مجموعه( را دارند.

 : تابلو شناسایی فعالیت -3-1-2

 شرایط ذیل گردد. هر صنف یا فعالیت برای اخذ مجوز نصب تابلو شناسایی فعالیت باید دارای تمام

پایانکار بهره برداری و همانند فعالیت مندرج در آن از  ملک و ساختمان دارای -3-1-2-1

 . ساختمان بهره برداری گردد

: در ساختمانهای جدید االحداث در صورتی که پایانکار بهره برداری  -1-2-1-3بند  یکتبصره 

استعالم از شهرداری( صادر نشده بود، به مدت شش ماه مجوز  براساسصرفاً به دلیل بدهی مالی )

شناسایی فعالیت موقت برای صاحب پروانه ساختمان و وابستگان درجه یک صاحب پروانه از  تابلوی

 سوی شهرداری صادر خواهد شد که می تواند تمدید شود.

همخوانی استقرار نوع فعالیت با  نوع کاربری مندرج در پروانه بهره برداری ملک و  -3-1-2-2

 براساس قوانین کشورییا ساختمان 

و مجوز تاسیس از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا  پروانه اشتغال ارائه  -3-1-2-3

 نظام پزشکی

های تجاری یا خدماتی بدون واحدهایی نظیر داروخانه مستقر در داخل مجموعه -3-1-2-4

از تابلو شناسایی فعالیت در نمای بیرونی  وجود ورودی مستقل از معبر همجوار مجاز به استفاده

ضی به نصب تابلو و قرارگیری در مناطق کم تراکم، ساختمان نمی باشند، در صورت اصرار متقا

 .موارد به کمیته تشخیص، ارجاع داده می شود

در خصوص نمایشگر معرف کاربری عالوه بر دارابودن شرایط بند مذکور شرایط : -2-1-3تبصره

خاص مراحل اخذ مجوز برای نمایشگر معرف کاربری های مجتمع موجود در این ضوابط نیز باید 

 گردد.رعایت 

 کسب مجوز نصب تابلو  -3-2
استفاده از سازنده تابلو دارای مجوز صنفی برای ساخت و نصب تابلو جهت رعایت کامل  -3-2-1

 قوانین و ضوابط 

شرایط خاص مراحل اخذ  -2-3در خصوص نمایشگر معرف کاربری عالوه بر رعایت بند  -3-2-2

نیز باید رعایت مجوز ساخت و نصب نمایشگر معرف کاربری های مجتمع موجود دراین ضوابط 

 .گردد
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و ( مجموعه)مراحل اخذ مجوز پیام تابلوهای نام ساختمان  -3-3 

 شناسایی فعالیت
این ضوابط مجوزالزم از شهرداری اخذ گردد،  2-2قبل از نصب پیام برروی تابلو براساس بند 

صاحب مجوز موظف است تصویر تابلو خود را به شهرداری ارائه نماید و نماینده شهرداری 

است، پس از پانزده روز ارائه نظر نماید. )در صورت لزوم تغییر در محتوا مجددا موظف 

 مجوزهای الزم گرفته شود(

: در خصوص نمایشگر معرف کاربری شرایط خاص مراحل اخذ مجوز نمایش پیام   3-3تبصره بند 

 نمایشگر معرف کاربری های مجتمع موجود دراین ضوابط رعایت گردد.

 :تضامین -3-4

اخذ مجوز نصب نمایشگر معرف کاربری مجتمع توسط صاحب مجوز یا مالک رعایت موارد در جهت 

 .ذیل الزامی است

ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان یک برابر ارزش نمایشگر معرف کاربری مجتمع توسط  -3-4-1

 )مالکین( و یا نماینده قانونی مجتمع مالک 

نامه آزاد و جرایم و هزینه های در صورت رعایت موارد قانونی بعد از دو سال ضمانت  -3-4-2

 .احتمالی به حساب عوارض ساالنه پرداختی منظور می گردد

یا نماینده قانونی و یا صاحب  (مالکین)تعهدات مالک -3-5

 : مجوز کسب تابلوهای  شناسایی فعالیت و نام ساختمان  
اختمان )مالکین( و یا نماینده قانونی که قصد نصب تابلوی شناسایی فعالیت و نام سمالک  -3-5-1

مبنی بر رعایت و قبول مفاد این ضوابط به شهرداری مشهد ارائه  را دارند باید تعهد نامه ای

 .نماید

ارائه اجازه قلع بال شرط تابلو در عدم رعایت ضوابط نصب و یا اکران پیام بر اساس کلیه  -3-5-2

 مفاد این ضوابط 

یت نکات ایمنی در )مالکین( تابلو موظف به سالم نگهداشتن و رعاصاحب مجوز و مالک  -3-5-3

 .داری و منطبق با مجوز می باشدطول دوره بهره بر

)مالکین( تابلو موظف به جمع آوری تابلو در پایان دوره بهره برداری به صاحب مجوز و مالک -3-5-4

 نحوی که به سیمای شهر خدشه ای وارد نگردد، می باشد.
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 :اختیارات شهرداری -3-6
بخشهای یک تا سه توسط مالک)مالکین( و یا نماینده در صورتی که مجوزهای الزم در هر کدام از  

قانونی ساختمان کسب نگردد و نصب تابلوهای یاد شده صورت پذیرد. اقدامات ذیل توسط شهرداری 

 مشهد و یا نماینده وی انجام می شود.

 جهت جمع آوری تابلوهای شناسایی فعالیت و نام ساختمان و یک ماههاخطار کتبی  -3-6-1

 24شکی مشهد برای درج در پروندهرونوشت به نظام پز

)به استثنای در صورت عدم حذف و جمع آوری تابلوهای شناسایی فعالیت و نام ساختمان  -3-6-2

نمایشگر معرف کاربری(  نصب شده بر روی نما توسط مالک )مالکین( و یا صاحبان تابلو پس از 

هزینه آن به همراه  رأساً توسط شهرداری و یا نماینده وی تابلو جمع آوری می گردد و یک ماه

ینه های باالسری اخذ خواهد گردید و در صورت عدم پرداخت به حساب هزپانزده درصد 

عوارض ساالنه و بدهی ملک منظور خواهد گردید و تا پرداخت عوارض مذکور، شهرداری هیچ 

)مرکز و مناطق( و نظام پزشکی و گونه خدماتی در خصوص ملک مذکور توسط شهرداری 

 وم پزشکی مشهد انجام نخواهد داد.دانشگاه عل

چنانچه خسارتی در طول جمع آوری تابلوهای شناسایی فعالیت و نام ساختمان به نمای  -3-6-3

)مالکین( یا ساختمان، تابلو و تجهیزات آن وارد گردد، شهرداری نپذیرفته و صرفاً برعهده مالک 

 صاحبان تابلو می باشد.

در صورت عدم کاربری ده روزه خواهد بود ، اخطار کتبی جمع آوری برای نمایشگر معرف  -3-6-4

صاحبان آن پس از ده  )مالکین( و یاآوری نمایشگر معرف کاربری توسط مالک حذف و جمع

روز رأساً توسط شهرداری و یا نماینده وی نمایشگر معرف کاربری جمع آوری می گردد و 

ید در صورت عدم هزینه آن به همراه پانزده درصد هزینه های باالسری اخذ خواهد گرد

ضبط خواهد گردید و در صورت عدم کفاف هزینه توسط   -1-4-3پرداخت، ضمانت نامه بند 

مبلغ ضمانت نامه به حساب عوارض ساالنه و بدهی ملک منظور خواهد گردید و تا پرداخت 

)مرکز و عوارض مذکور شهرداری هیچ گونه خدماتی در خصوص ملک مذکور توسط شهرداری 

 م نخواهد داد.مناطق( انجا

: در صورتی که ملکی تابلو داشته باشد و مجوزهای الزم را قبالً کسب  -6-3تبصره بند یک 

نموده باشد در صورت عدم تغییر نسبت به مجوز با تغییر فعالیت صاحب مجوز فعالیت صرفاً 

 تأییدیه تغییر محتوای پیام را کسب نماید. 

                                           
 در صورت معرفی مرجع دیگری از سوی دانشگاه علوم پزشکی، به آن مرجع ارسال می گردد. - 24
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ابلو داشته باشد و مجوزهای الزم را قبال کسب : در صورتی که ملکی ت -6-3تبصره بند دو  

نکرده باشد با تغییر فعالیت در ملک صاحب ملک یا صاحب مجوز فعالیت جدید باید اقدام به 

 کسب مجوز براساس ضوابط  نماید، سپس تأییدیه محتوای پیام را کسب می نماید.

مجوزهای الزم را قبالً کسب : در صورتی که ملکی تابلو داشته باشد و  -6-3تبصره بند سه 

نکرده باشد، باید اقدام به کسب مجوز از تاریخ تصویب ظرف مدت شش ماه براساس ضوابط 

 نماید.

-2-6-3و -4-6-3ملک یا ساختمانی که مشمول ضوابط جمع آوری تابلو بر اساس بندهای  -3-6-5

تابلو را . در صورت کسب مجوزهای قانونی و پرداخت هزینه های شهرداری امکان نصب گردد

 خواهد داشت.

)مالکین(کسب نشود و نمایش پیام نمایشگر توسط مالک  -6-3درصورتی که شرایط بند  -3-6-6

ربری های مجتمع صورت پذیرد ضوابط خاص نمایشگر معرف کاربری های مجتمع کامعرف 

 .موجود دراین ضوابط اعمال می گردد

مراحل اخذ مجوز نمایش )مالکین( شرایط خاص توسط مالک  -6-3پس از اخذ شرایط بند  -3-6-7

 پیام نمایشگر معرف کاربریهای مجتمع موجود دراین ضوابط رعایت گردد.
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 (مجموعه)فصل چهارم تابلوی نام ساختمان -4

 ، مطب پزشکان و حرف وابسته پزشکیموسسات 
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 تعاریف فصل چهارم 

 :  نام ساختمان یا مجموعه  یتابلو -4-1
نوشته و عالئم ثابت به منظور معرفی ساختمان، صرفاً حاوی پیام نام  هرگونه دارایتابلوی که 

ساختمان )اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و غیره(، شماره )پالک شهرداری( باشد و در 

محلهای مجاز رو به معبر عمومی که ساختمان )مجموعه( ورودی مستقیم پیاده از آن معبر دارد با 

ن نصب گردد. تابلوی نام ساختمان یا مجموعه گفته می شود که شامل انواع ذیل می باشد: نور یکسا

 (-1-1-1)تکرار بند 

 تابلوی نام ساختمان یا مجموعه -1-4  جدول

تابلوی 

نام 

ساختمان یا 

 مجموعه

 تابلوی نام ساختمان یا مجموعه با کاربری خاص
 تابلو نام ساختمان با کاربری خاص

 تابلو نام مجموعه با کاربری خاص

 تابلوی نام ساختمان یا مجموعه باکاربری مسکونی
 تابلو نام ساختمان با کاربری مسکونی

 تابلو نام مجموعه  با کاربری مسکونی

 تابلوی نام ساختمان یا مجموعه با کاربریهای مختلط
 با کاربریهای مختلطتابلو نام ساختمان 

 تابلو نام مجموعه با کاربریهای مختلط

 

 :تابلوی نام ساختمان با کاربری خاص -4-1-1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تابلویی گفته می شود که برای شناسایی ساختمانی براساس مجوز  

 دارای یک نوع کاربری خاص باشد، نصب گردد. مانند درمانگاه شهید چمران

 :مجموعه با کاربری خاص تابلوی نام -4-1-2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مجوز ، براساس 25به تابلویی گفته می شود که برای شناسایی مجموعه 

 دارای یک نوع کاربری خاص باشد، نصب گردد.  مانند بیمارستان قائم 

 :تابلوی نام ساختمان با کاربریهای مختلط -4-1-3

انی براساس پروانه بهره برداری شهرداری دارای به تابلویی گفته می شود که برای شناسایی ساختم 

مسکونی باشد، نصب گردد. مانند ساختمان اداری،  –تجاری  –کاربریهای مختلطی مانند اداری 

 تجاری، مسکونی زیست خاور

 :تابلوی نام مجموعه با کاربریهای مختلط -4-1-4

به تابلویی گفته می شود که برای شناسایی مجموعه، براساس پروانه بهره برداری شهرداری دارای  

 مسکونی باشد، نصب گردد. مانند مجموعه پدیده   –تجاری  –کاربریهای مختلطی مانند اداری 

                                           
 مجموعه شامل محوطه ای است که چند ساختمان به طور مجزا در آن قرار دارد. - 25
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در شهر  )مجموعه(قوانین جاری بر تابلوهای نام ساختمان -4-2

 مشهد

 مان)مجموعه(کلیات ضوابط تابلوهای نام ساخت

ساخت، نصب، نورپردازی و نمایش پیام تابلوها نام ساختمان در شهر مشهد تابع کلیه  -4-2-1

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی )نشریات وآیین نامه ها قوانین کشوری 

استاندارد ایران، وزارت راه و شهرسازی، قوانین راهنمایی ورانندگی ، وزارت ارشاد و فرهنگ 

منظر شهرداری ( و قوانین و طرحهای مرتبط با سیما ومی و سایر قوانین جاری و مرتبطاسال

 .، می باشدکه در آینده نیز مصوب گردد کشوری و سیما و منظر مشهد و کلیه قوانین

 .ضوابط عمومی نصب تابلوها در این مقررات جاری است -4-2-2

بلوی نام ساختمان یا مجموعه استفاده از تابلوی دیجیتال و الکترونیکی و الکتریکی در تا -4-2-3

 .ممنوع است

صرفاً از کلمه تابلو استفاده شد منظور همه تابلوهای نام  -3-4هرگاه در ضوابط بند  -4-2-4

 .ساختمان یا مجموعه می باشد
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قوانین و ضوابط ساخت، نصب و نورپردازی تابلوهای نام  -4-3 

 ساختمان یا مجموعه
 : کالبد و محل نصب -4-3-1

است و ورودی پیاده  معبر شهری همجوار که نمای ساختمان جهت هر در  -4-3-1-1

گردد، در صورتی که با  تابلو نام نصب یک تواند می مستقیم از آن معبر دارد،  بر روی نمای آن

 .سایر ضوابط در تناقض نباشد

 نمایدرصورتی که ساختمان و مجموعه ای دارای طول بیش از پنجاه متر در   -4-3-1-2

ر به ازای هر پنجاه متر امکان نصب تابلو نام خیابان باشد در صورت داشتن ورودی های دیگ

 .ساختمان در سر درب ورودیهای خود دارد

 .ممنوع است 26نصب تابلو در کل فضای مثلث دید تقاطع -4-3-1-3

صرفاً ساختمان و یا ملکی اجازه نصب تابلو در تقاطع دو خیابان را دارد که نما و  -4-3-1-3-1

 . محل نصب دیگری نداشته باشد

مانند ساختمانهای دارای مجموعه خدمات درمانی )ساختمانها با کاربری مختلط  -4-3-1-4

که ارتفاع آنها ده متر وکمتر از ده متر نسبت به تراز ( شامل مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی وغیره

متر و به عرض 1.4حداکثر  به معبر به ارتفاع هر نمای رو نام در یز به نصب یک تابلوپایه مجا

به شکلی که لبه یا سه متر هر کدام کمتر باشد، ( مخصوص پیاده)ت ساختمان ورودی مشاعا

بصورت افقی یا عمودی و به نحوی که هیچ  ،فوقانی تابلو در حد نهایی دست انداز بام قرار گیرد

 (1-3-4 تصویر)  .بخش تابلو  از لبه های  محیطی نمای ساختمان خارج نگردد 

 متر ده از کمتر ارتفاع با  مختلط یکاربر با ساختمان -1-3-4   یرتصو

 

                                           
های  با عنوان تقاطع 145-1پارامترهای مربوط به آن مطابق با موارد مندرج در نشریه شماره نحوه تعیین مثلث دید و  26

 گردد. ها، تعیین می : تقاطع6بخش  -های شهری نامه طراحی راه همسطح شهری یا آیین



 

 

 مهندسین مشاور ایده پرداز ارم                                                                                                        طرح تبلیغات محیط شهری مشهد 

 

 

                                                              مطب پزشکان و حرف وابسته، پزشکیضوابط تابلوهای موسسات                                                                                          مشهد شهرداری 

 

32 

 

)هر نوع  بجز ساختمانهای دارای کاربری مسکونی ساختمان با کاربری خاص -4-3-1-5

فعالیتی که دارای یک مجوزکلی از وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی یا نظام پزشکی 

متر وکمتر از ده متر نسبت به تراز پایه باشد، تابلوی نام ساختمان با که ارتفاع آنها ده باشد( 

به شکلی که  هر کدام که کمتر باشد،یا عرض ساختمان متر چهار طولمتر و 1.4ارتفاعی ابعاد

لبه فوقانی تابلو در حد نهایی دست انداز بام قرارگیرد ، مترو  2.5بلو تاحداقل لبه زیرین 

ه نحوی که هیچ بخش تابلو  از لبه های  محیطی نمای ساختمان بصورت افقی یا عمودی و ب

 -2-3-4تصویر.  27 . دد خارج نگر

 متر ده از کمتر خاص یکاربر با ساختمان نام-2-3-4   یرتصو

 

                                           
 هماهنگی با تابلو معرف کاربری این ساختمان الزامی است. 27

 

 کلینیک پزشکان
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بجز ساختمانهای دارای کاربری مسکونی بر  )خاص و مختلط( کلیه ساختمانها -4-3-1-6 

نسبت به  تا بیست متر و بیست متر اساس پروانه بهره برداری که ارتفاع آنها بیشتر از ده متر

متر و به عرض ساختمان یا  1.4 حداکثر نام به ارتفاع یتراز پایه باشد، مجاز به نصب یک تابلو

سردرب ورودی هستند، به  معبر عمومی بر متر هر کدام که کمتر باشد در هر نما همجوارشش 

انداز بام قرارگیرد، بصورت افقی یا عمودی و به  شکلی که لبه فوقانی تابلو در حدنهایی دست

 , -3-3-4تصویر. نحوی که هیچ بخش تابلو  از لبه های محیطی نمای ساختمان خارج نگردد

 -4-3-4 تصویر

 متر ستیب تا متر ده از شتریب ارتفاع با ساختمان نام تابلو-3-3-4   یرتصو

 
 متر ستیب تا متر ده از شتریب ارتفاع با ساختمان نام تابلو-4-3-4   یرتصو
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کلیه ساختمانها بجز ساختمانهای دارای کاربری مسکونی بر اساس پروانه بهره  -4-3-1-7

نام  یمتر نسبت به تراز پایه باشد، مجاز به نصب یک تابلو بیستبرداری که ارتفاع آنها بیشتر از 

متر و به عرض ساختمان یا ده متر هر کدام که کمتر باشد در هر نما همجوار معبر  2به ارتفاع 

درب ورودی هستند، به شکلی که لبه فوقانی تابلو در حد نهایی دست انداز بام عمومی برسر

قرارگیرد، بصورت افقی یا عمودی و به نحوی که هیچ بخش تابلو از لبه های محیطی نمای 

 5-3-4 تصویر و 6-3-4 تصویر . ساختمان خارج نگردد

 متر ستیب از شتریب ارتفاع با ساختمان نام تابلو-5-3-4   یرتصو

 
 

 متر ستیب از شتریب ارتفاع با ساختمان نام تابلو-6-3-4   یرتصو
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نام ساختمان طراحی  یدرصورتی که محلی خاص در نمای ساختمان برای تابلو  -4-3-1-8 

دستگاه نظارت باشد نصب در آن  تأییدباال منافات نداشته باشد و مورد  شده باشد و با ضوابط

 .محل بال مانع است

 : نام مجموعه های با کاربری خاص،کاربریهای مختلط یتابلو -4-3-1-9

متر عرض در طول  1.4هر  مجموعه مجاز به نصب یک تابلو نام در هر معبر به ابعاد حداکثر 

متر و حد لبه فوقانی تابلو شش  2.5مساوی با عرض درب محوطه و ارتفاع حداقل لبه زیرین تابلو 

 7-3-4تصویرمتراز سطح تراز پایه بر روی جداره ملک و سر درب ورودی می باشد. 

 خاص یکاربر با یها مجموعه نام -7-3-4   یرتصو

 
ها حداقل در یک درب ورودی : ارتفاع حداقل لبه زیرین تابلو این مجموعه -9-1-3-4تبصره بند 

 متر لحاظ گردد.  4.5)یا طبق ضوابط آتش نشانی( برای عبور ماشین های امدادی حداقل 

های )نظیر کارخانهکارگاهی  های با کاربری خاص صنعتی، انبار،نام مجموعه یتابلو -4-3-1-10

که  نیاز به ورود بار ترافیکی با ارتفاع بیش از شش و نیم متر به صورت داروسازی و غیره( 

در جداره همجوار درب  متر 1.4طول عرض ورودی و عرض  بهمحل تابلو  ،مداوم وجود دارد

متر  و حد لبه فوقانی تابلو شش متراز  2.5ورودی محوطه با ارتفاع حداقل لبه زیرین تابلو 

 9-3-4 تصویر  .سطح تراز پایه قابل نصب است

 ی،کارگاه انبار ، یصنعت خاص یکاربر با یها مجموعه نام تابلو -8-3-4   یرتصو

 
ساختمانهای موجود در محوطه مجموعه ها مجاز به نصب تابلوی نام ساختمان به  -4-3-1-11

 .نحوی که از فضای شهری دیده شود، نمی باشند
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کاربریهای مختلط و مسکونی در کنار درب ورودی  های با کاربری خاص، مجموعه -4-3-1-12

متر مخصوص عابرین پیاده در  2در  1.5می توانند تابلوی راهنمای مجموعه  خود را به ابعاد 

 . محدوده ملک نصب نمایند

 :محتوای پیام -4-3-2

محدود به  (مجموعه)مطالب تابلوی نام ساختمان  (:مجموعه)تابلوی نام ساختمان  -4-3-2-1

 آن مجموعه برای (سازمان ثبت اسناد کشور)شده ثبت اختصاصی آن و نماد شماره و یک نام

 .است (ساختمان)

این تابلو با صورتجلسه هیت مدیره یا هیت امنا  :نام ساختمان مسکونی یتابلو -4-3-2-2

 .ساختمان قابل نصب است

نام مجموعه مسکونی، ساختمان و مجموعه با کاربری خاص، ساختمان و  یتابلو -4-3-2-3

این تابلو بعد از تصویب هیئت مدیره مجموعه و کنترل توسط  :مجموعه با کاربریهای مختلط

شهرداری به جهت عدم وجود نام مشابه در سایر نقاط شهر یا گواهی ثبت نام و لگوی 

 .اختصاصی از سازمان ثبت اسناد کشور قابل نصب است

در صورتی که در هر زمانی مشخص گردید تشابه نام با سایر ساختمانها و یا  -4-3-2-4

 .جود دارد اولویت با ساختمان و مجموعه ای است که سابقه و عمر بیشتری داردمجموعه ها و

ساختمانها و مجموعه ها با کاربری خاص مجاز به استفاده از زبانی به غیر از زبان  -4-3-2-5

 .فارسی می باشند

 : رنگ پیام و زمینه آن -4-3-3

 .حداکثر از دو رنگ استفاده گردد( مجموعه)در تابلو نام ساختمان  -4-3-3-1

تابلوها ممنوع در این  وغیره(قرمز، سبز ، زرد و آبی )28ایمنیرنگهای  استفاده از -4-3-3-2

 .است

 :حرکت -4-3-4

 .ممنوع است( مجموعه )نام ساختمان  تابلوهرگونه حرکتی در  :حرکت در کالبد -4-3-4-1

نام  تابلوو زمینه  نوشتار تصویر و در حرکت گونه هر: حرکت در نوشتار و تصویر -4-3-4-2

  .است ممنوع( مجموعه)ساختمان 

 

 

                                           
بز )و طیفی بین آنها برحسب رنگ مایه( بایستی برای بیان وضعیت مخاطره و رنگهای رنگ های ایمنی شامل رنگهای قرمز، زرد و س 28

  19857سیاه، بنفش، آبی و خاکستری برای ارائه اطالعات تکمیلی مورد مخاطره مورد استفاده قرار گیرد. )استاندارد ملی ایران شماره 

 (  2ص  ای رنگیخطوط راهنما برای هشداره–مدیریت وضعیت اضطراری –امنیت جامعگی 
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 مجموعه ای ساختمان نام تابلو ضوابط خالصه -2-4  جدول 

 خالصه ضوابط تابلو نام ساختمان یا مجموعه

 نام
ارتفاع 

 ساختمان

ابعاد کالبدی تابلو 

 )متر(

مکان نصب تابلو به لحاظ 

 ارتفاعی  ) متر(
 مصداق

تابلو نام ساختمان یا مجموعه
 

ی
تابلو

 
ص

ی خا
نام ساختمان یا مجموعه با کاربر

 

تابلوی نام 

ساختمان با 

 کاربری خاص

بیش از بیست 

 متر

حداکثر ده متر یا 

عرض ساختمان هر کدام 

که کمتر باشد *حداکثر 

 متر 2

حد باالی تابلو حدنهایی 

هیچ بخش تابلو  دست انداز بام،

از لبه های محیطی نمای 

 ساختمان خارج نگردد

کارخانه 

داروسازی دکتر 

 عبیدی

بیش از ده 

متر تا بیست متر 

 و بیست متر

حداکثر شش متر یا 

عرض ساختمان هر کدام 

حداکثر  که کمتر باشد *

 متر 1.4

حد باالی تابلو حد نهایی 

هیچ بخش تابلو  دست انداز بام،

از لبه های محیطی نمای 

 ساختمان خارج نگردد

داروخانه 

 حالل احمر

مساوی و 

 کمتر از ده متر

 یا متر چهار حداکثر

 کدام هر ساختمان عرض

 حداکثر*  باشد کمتر که

 متر 1.4

حد باالی تابلو حد نهایی 

هیچ بخش تابلو  دست انداز بام،

از لبه های محیطی نمای 

 ساختمان خارج نگردد

داروسازی 

 رازی

تابلوی نام 

مجموعه با 

 کاربری خاص

ارتفاع تاثیری 

 ندارد

 * متر 1.4حداکثر

 عرض ورودی محوطه
 متر 6تا 2.5

دانشگاه علوم 

 پزشکی فردوسی

ط
ی مختل

تابلو نام ساختمان یا مجموعه با کاربریها
 

تابلوی نام 

ساختمان با 

کاربریهای 

 مختلط

بیش از بیست 

 متر

 10متر * 2حداکثر

متر یا عرض ساختمان 

 هر کدام که کمتر باشد.

حد باالی تابلو حد نهایی 

 بامدست انداز 

مجتمع 

 پزشکان آرمان

بیش از ده 

متر تا بیست متر 

 و بیست متر

حداکثر شش متر یا 

عرض ساختمان هر کدام 

 متر 1.4که کمتر باشد *

متر تا حد باالی تابلو 2.5

 حد نهایی دست انداز بام

مجتمع 

 پزشکان نیما

مساوی و 

 کمتر از ده متر

 1.4 متر* 3حداکثر

 متر

نهایی حد باالی تابلو حد 

 دست انداز بام

مجتمع 

 پزشکان سینا

تابلوی نام 

مجموعه با 

کاربریهای 

 مختلط

ارتفاع تاثیری 

 ندارد

 * متر1.4حداکثر 

 عرض ورودی محوطه
 متر 6تا 2.5

مجتمع 

آموزشی ودرمانی 

 امام رضا )ع(
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تابلوی شناسایی فعالیت موسسات  پنجم:فصل  -5

 حرف وابسته، مطب پزشکان و پزشکی
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 تعاریف فصل پنجم 

  :شناسایی فعالیت یتابلو -5-1
 نمادها یا تصاویر، اشکال، اعداد، حروف، شامل نوشته و عالئم ثابت) هرگونه دارای تابلویی که

 درباره رسانیپیام منظور به مشهد، شهرداریکشوری و طبق ضوابط فنی  آنها( باشد و نظایر

 نمای و بر سردر ساختمان و روی ساختمان( تولیدی )همان و یا محصول کاربری معرفی

شود، تابلو شناسایی  رو به معبر عمومی نصب و محوطه آنها )جداره( و اماکن ساختمانها عمومی

.( که شامل انواع ذیل می باشد.) تکرار ..و ادارات و ها مغازه تابلو )مانند فعالیت نامیده می شود.

 (  1-1-2بند 

 تیفعال ییشناسا تابلو-1-5  جدول

تابلوی 

شناسایی 

 فعالیت 

تابلوی معرف کاربریهای دارای ارتباط مستقیم با 

 معبرعمومی شهر

 تابلوی معرف کاربری

 شیشه نویسی 

 تابلو و عالئم تصویری بر روی سایبان و کرکره

کاربریهای دارای ارتباط از مشاعات با تابلوهای معرف 

معبر عمومی شهر به استثنای مغازه های داخل ساختمان 

 )پاساژ(

 پالک

 نمایشگر معرف کاربری مجتمع

 

 کارخانجات، و خدمات پس از فروش شرکتها، نمایندگی دفتر : تابلوی-1-5تبصره  یک بند 

 دیگری کاالی و هیچ باشند نمایندگی دارای که مشابه موارد تولیدی محصوالت داخلی و واحدهای

. شود می محسوب شناسایی فعالیت تابلوی عنوان به ننمایند، عرضه را مربوطه کارخانه برند از غیر

 یک از بیشتر و است شهر سطح در مرکزی نمایندگی یا فروش دفتر تابلوی یک برای فقط امتیاز این

نیست. سایر تابلوها مصداق تابلوی تجاری می  برخوردار امتیاز این از شهر، سطح در نمایندگی

 باشند.

 های رسمی شرکت های نمایندگی و خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه: -1-5تبصره دو بند 

 فعالیت اینکه از دارند اعم را کشور در خدمات و کاال عرضه که قصد و خدمات پس از فروش خارجی

 عرضه نمایندگی یا شعبه ثبت به نسبت شود، مکلفند انجام صنفی واحد یا شرکت قالب در آنها

 در قوانین جاری کلیه رعایت با نمایندگی مربوطه قرارداد و محصول قید مشخصات با خود محصوالت

% ظرفیت تابلو 10نمایند، در صورت اخذ نمایندگی صرفاً امکان استفاده از  اقدام بازرگانی وزارت

 کاال خارجی می تواند اختصاص دهد.برای معرفی برای نمایندگی آن 

 :کاربری معرف تابلوی -5-1-1

هرگونه تابلوی شناسایی فعالیت که در محل مجاز رو به معبر عمومی و برسر در ملک یا ساختمانی  

ها، آزمایشگاه داروخانه تابلو )مانند .که ورودی مستقیم از آن معبر دارد نصب شود، اطالق می گردد
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یه ضوابط مربوط به تابلوی شناسایی فعالیت برای این تابلوها، جاری و غیره همجوار خیابان( کل

 است.

 :شیشه نویسی -5-1-2

درمانی  -ها )واحدهای بهداشتیهر آگهی منصوب، منقوش و متصل به سطح شفاف ویترین مغازه 

همجوار خیابان( و یا با قرار گرفتن در پشت شیشه از فضا شهری صرفاً برای عابرین پیاده قابل 

 شیشه نویسی محسوب می گردد.  ،باشدتشخیص 

: نصب هر گونه تلویزیون یا نمایشگر برای تبلیغ یا معرفی کاربری در داخل  -2-1-5تبصره بند 

ساختمان و ملک به نحوی که از داخل فضای شهری توسط ناظران سواره قابل رویت باشد و خارج 

 از این ضوابط باشد، ممنوع است.

 : روی سایبان وکرکرهتابلو و عالئم تصویری بر  -5-1-3

به تابلو و عالئم تصویری که به سایبانها و یا کرکره های بنا نصب یا ترسیم شده و یا از آنها آویخته 

 شده باشند و یا برروی آنها به نمایش در آیند، گفته می شود.

سایبان به سازه هایی گفته می شود که با پوشش های مناسب پوشانده : سایبان -5-1-3-1

 .اختمان بیرون زده و بخشی از فضای مجاور بنا را می پوشاند گفته می شودس نمایشده و از 

ی به هر گونه پوششی که برای حفاظت از سطح شیشه ای، باز و یا ورود: کرکره  -5-1-3-2

 . ساختمان و یا ملک نصب گردد، گفته می شود

 :پالک -5-1-4

حدهای خرد به هرگونه تابلوی شناسایی فعالیت که معرف کاربری های مستقر به استثنای وا 

تجاری و خدماتی )مغازه ها( داخل ساختمان در بنا باشد که به واسطه ورودی از مشاعات ساختمان 

درب ساختمان و یا نمای عمومی ساختمان ساختمان در ارتباط باشند و بر سربا معبر عمومی مجاور 

ها جاری است نصب گردد، گفته می شود. کلیه ضوابط مربوط به شناسایی فعالیت برای این تابلو

 مانند تابلو پزشکان و دفاتر شرکتهای خصوصی.  

: برای ساختمانهای بزرگ در جهت زیبایی وساماندهی به منظر شهری -4-1-5تبصره یک بند

 می توانند بجای استفاده از مجموعه پالکها از نمایشگر معرف کاربری مجتمع استفاده شود. 

: استفاده از نمایشگر معرف کاربری صرفاً درمجتمع های با کاربری تجاری -4-1-5تبصره دو بند

 اداری مجاز طبق پروانه شهرداری مجاز است و در سایر کاربریها ممنوع است. -و تجاری 

 :معرف کاربری مجتمع نمایشگر -5-1-4-1

 تصاویر، اشکال، اد،اعد حروف، نوشته و تصویر )شامل هرگونه که دارای نمایشگر الکترونیکی 

طبق  آنها( به صورت نمایش فریم به فریم و بدون نمایش فیلم باشد و نظایر نمادها یا تزئینات،

معرف فعالیتهای مستقر در  درباره پیام رسانی منظور مشهد و به شهرداریکشوری و ضوابط فنی 
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خدماتی )مغازه ها( باشد و بر سر در ملک )مجتمع  یاملک به استثنای واحدهای خرد تجاری  همان 

معرف کاربری  نمایشگر، شود رو به معبر عمومی نصبطراحی و  آن مجتمع نمای بزرگ( یا روی

 نامیده می شود. 

 : تعریف مجتمع -5-1-5

به ساختمان های بزرگی اطالق می گردند که حداقل دارای ده طبقه و یا ارتفاع سی متر 

تجاری به غیر از واحدهای  –باالتر از تراز خیابان مجاور و دارای سی واحدهای اداری 

 )مغازه( باشد.تجاری یا خدماتی خرد 

مجوزکسب   اسبراستعریف مجتمع در این آیین نامه شامل ساختمانهای باکاربری خاص که  -5-1-6

و پروانه بهره برداری باید دارای خرده کاربریهای دیگری مانند اداری، تجاری و خدماتی باشند 

 . مانند واحدهای اقامتی ، هتل .نمی شود

مجتمعی مجاز به نصب نمایشگر معرف کاربری است که کلیه کاربریهای مستقر در آن از   -5-1-7

 .نصب پالک صرف نظر کنند

 معرف کاربری نمایش پیام و فریمی که جهت معرفی نمایشگر: در -1-4-1-5تبصره بند 

تولیدی محصوالت  واحدهای کارخانجات، نمایندگی و خدمات پس از فروش شرکتها، دفتر

 و هیچ باشند نمایندگی دارای که مشابه موارد داخلی، خارجی دارای مجوز از وزارت صنایع و

 به ننمایند، عرضه را مربوطه یا خدمت شرکتکارخانه و  برند از غیر دیگری کاالی وخدمتی

 فروش دفتر یک برای فقط امتیاز این. گردد می محسوب شناسایی فعالیت عنوان پیام و فریمی

 امتیاز این از شهر، سطح در نمایندگی یک از بیشتر و است شهر سطح در مرکزی نمایندگی یا

 .بود تبلیغات تجاری خواهد مشمول و نبوده برخوردار
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شناسایی های تابلوقوانین جاری ساخت، نصب، نور و پیام  -5-2

در شهر  ، مطب پزشکان و حرف وابسته پزشکیموسسات فعالیت 

 :مشهد 

، مطب  پزشکیموسسات  شناسایی فعالیتهای  تابلوکلیات ضوابط 

 پزشکان و حرف وابسته

ساخت، نصب، نورپردازی و نمایش پیام تابلوهای نام ساختمان در شهر مشهد تابع کلیه  -5-2-1

آیین نامه ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی  )نشریات وقوانین کشوری 

استاندارد ایران، وزارت راه و شهرسازی، قوانین راهنمایی ورانندگی، وزارت ارشاد و فرهنگ 

( و قوانین و طرحهای مرتبط با سیما و منظر شهرداری قوانین جاری و مرتبطاسالمی و سایر 

 .نیز مصوب گردد، می باشد مشهد و کلیه قوانینی که در آینده

 .ضوابط کلی تابلوها در این مقررات جاری است -5-2-2

از کلمه تابلو استفاده شد منظور کلیه تابلوهای شناسایی  5هرگاه در ضوابط ذیل بند  -5-2-3

 .شدفعالیت می با

در این ضوابط صرفاً تابلوهای معرف کاربری و شیشه نویسی می توانند از نوع تابلوی  -5-2-4

 .دیجیتال به شرط رعایت کلیه ضوابط نور و حرکت و مکان نصب شوند

 .تابلوی دیجیتال شیشه نویسی صرفاً می تواند از نوع تابلوی ال ای دی ثابت باشد -5-2-5

و تابلو تمام ال ای  29نوع تابلو ال ای دی ثابتتابلوی دیجیتال معرف کاربری می تواند از  -5-2-6

 .باشد 31و تابلو تمام ال ای دی چند رنگ 30دی تک رنگ

هرگاه در ضوابط از تابلوی دیجیتال نام برده شد، منظور کلیه تابلوهای دیجیتال معرفی  -5-2-7

 . کاربری و شیشه نویسی می باشد

 

                                           
 50پیوست فنی صفحه   29
  50پیوست فنی صفحه 30
 51پیوست فنی صفحه  31
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  تابلومحتوای پیام  -5-3 
محتوای پیام تابلوی شناسایی کاربری یا فعالیت بر : ی معرفی کاربریتابلومحتوای پیام   -5-3-1

ای از پیامهای ثابت و بدون تغییر است که معرفی فعالیت یا کاربری سردر ملک شامل مجموعه

 نوع -1 باشد می مجاز ذیل مطالب درج اجازه صرفاً و (ملک )همانو یا محصول تولیدی 

( پیتوگرام) کاربری نماد -4 کاربری با مناسب گرافیکی تصویر -3 خاص نام -2 شغل و فعالیت

 . و به ثبت اسناد کشور رسانیده باشد باشد می تاسیس سال حاوی که تجاری عالمت یا

به ( دارای پیام یا نماد و نشانه ای)تابلویی که اشاره (: تبلیغاتی) تجاری یتابلو  -5-3-1-1

محل نصب کسب، خدمات یا تسهیالت و تاسیساتی می کند که معرف کاربریهای موجود در 

آن محل نصب شده، از نظر قوانین پیامی تبلیغاتی محسوب گردد، که نصب  نباشد و یا اگر در

 ( -1-5مصداق تابلو تجاری مراجعه به تبصره بند . )آن ممنوع است

 یدر صورت استفاده ملکی از تابلو: محتوای پیام تابلوی معرف کاربری دیجیتال -5-3-1-2

معرف  یپیام این تابلوها صرفاً همان محتوای تابلومعرفی کاربری از نوع دیجیتال محتوای 

کاربری می تواند باشد، این پیام مطابق موارد مندرج در پروانه کسب یا مجوز هرگونه فعالیت از 

 . مراجع ذیصالح  است و نمی تواند تغییر کند

: محتوای پیام این تابلوها صرفاً در جهت معرفی فعالیت و محتوای پیام شیشه نویسی -5-3-2

 )داروخانه ها( می توان باشد. مانی در -های واحدهای بهداشتی کاال

در صورتی که شیشه نویسی از ال ای دی ثابت استفاده کند محتوای آن صرفاً  -5-3-2-1

 .شیشه نویسی می تواند باشد یهمان محتوا

حداکثر اندازه حروف در شیشه نویسی متناسب با عرض پیاده رو مجاور واحد  -5-3-2-2

حداکثر . که تابلو صرفاً قابل خواندن برای عابرین پیاده باشد تجاری به نحوی محدود گردد

 . تعیین می گردد( متر 9)سانتیمتر برای بزرگترین عرض پیاده رو  15 ارتفاع اندازه حروف

 اندازه حروف شیشه نویسی -2-5  جدول

 )سانتیمتر(ارتفاع فونت  عرض پیاده رو )متر(

 سانتیمتر 15 6تا 9  

 سانتیمتر 10 5.99تا 3.5 

 سانتیمتر 5 3.5تا 1.2

 

: در صورتی که واحد تجاری و خدماتی مجوز نمایندگی رسمی از وزارت -2-2-3-5تبصره بند

درصد سطح شیشه نویسی می 10صنایع داشته باشد مجاز به معرفی کاالهای خارجی خود به میزان 

 باشد.
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: محتوای پیام شناسایی فعالیت پیام شناسایی فعالیت نمایشگر های معرف کاربریمحتوای  -5-3-3

نمایشگرهای معرف فعالیتهای مجتمع شامل مجموعه ای از پیامهایی است که معرف کاربری 

 درج اجازه گردد، صرفاً می طراحی کاربری هر که برای محتوایی در های همان مجتمع باشد،

 یا( گرام پیتو) کاربری نماد -3 خاص نام -2 شغل و فعالیت نوع -1 باشد می مجاز ذیل مطالب

  .میباشد تأسیس سال حاوی که32 تجاری عالمت

معرف کاربری که دارای پیام یا نماد و  نمایشگرهر : معرف کاربری تجاری نمایشگر -5-3-3-1

 که)خارجی و داخلی و یا خدمات پس از فروش یا خدماتی نشانه ای ثابت از محصوالت تجاری 

در  موجود های فعالیت جز به باشد و یا به معرفی فعالیت های( شود در همان مکان تولید نمی

تبلیغات تجاری محسوب خواهد گردید، که نصب آن ممنوع  نمایشگر ءهمان مجتمع باشد، جز

 .است

 رنگ پیام و زمینه آن  -5-4
ز، زرد و آبی ) قرمز، سب 33در کلیه تابلوهای شناسایی فعالیت استفاده از رنگهای ایمنی -5-4-1

 وغیره( در نوشتار و تصویر و زمینه اصلی تابلو ممنوع است.

استفاده می کنند به کار بردن   تالیجیددر کلیه تابلوهای شناسایی فعالیت که از تابلوی   -5-4-2

 .است34)قرمز، سبز، زرد وآبی و غیره( در نوشتار، تصویر و زمینه پیام ممنوع رنگهای ایمنی 

ی کاربری اداری، درمانی، آموزشی، بانکها، مذهبی و سایر کاربریهای در کلیه تابلوهای معرف -5-4-3

که به تشخیص دستگاه نظارت فاقد روحیه تفریحی و تجاری هستند، باید حداکثر از دو رنگ 

مقررات هر صنف می تواند باشد، مگر اینکه با  براساساستفاده گردد، انتخاب رنگ این تابلوها 

 .35این ضوابط در تناقض باشد

 براساس. انتخاب رنگ این تابلوها در کلیه تابلوهای پالک حداکثر از دو رنگ استفاده گردد -5-4-4

 .مقررات هر صنف  می باشد مگر اینکه با این ضوابط در تناقض باشد

 نوع فعالیت  براساس ، مطب پزشکان و حرف وابسته پزشکیموسسات ضوابط رنگ  -5-4-4-1

 :ی است باشرایط ذیل الزام( محل طبابت(رنگ تابلو پزشک  -5-4-4-2

  با  پایین زمینه آبی پررنگ 3/1رنگ سفید و  3/2در زمینه تابلوRGB 0،0،120 

                                           
 عالمت تجاری باید ثات شده باشد. 32
رنگ های ایمنی شامل رنگهای قرمز، زرد وسبز )و طیفی بین آنها برحسب رنگ مایه( بایستی برای بیان وضعیت مخاطره و رنگهای  33

  19857رائه اطالعات تکمیلی مورد مخاطره مورد استفاده قرار گیرد. )استاندارد ملی ایران شماره سیاه، بنفش، آبی و خاکستری برای ا

 (  2ص  خطوط راهنما برای هشدارهای رنگی–مدیریت وضعیت اضطراری –امنیت جامعگی 
، ماده یازده تبصره یک   آیین نامه راهنمایی و رانندگی 106مبحث بیستم ، ماده  15-2-20وبند  2-2-20، بند  7-1-11-20بند  34

 ضوابط و معیارهای نصب و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی و اختصاصی در حاشیه راهها   
 مبحث بیست  20-12-1-3بند  35
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  .متن و محتوا پیام تابلو آبی پررنگ RGB 0،0،120 ) مطابق نمونه پیوست ( 

 

 
 
رنگ تابلو رادیولوژی آزمایشگاه، داروخانه ها و سایر موسسات پزشکی با شرایط  -5-4-4-2-1

 :ذیل الزامی است

  در زمینه تابلو رنگ سفید 

 . .متن و محتوا پیام تابلو آبی پررنگ RGB 0،0،120 ) مطابق نمونه پیوست ( 

 
 



 

 

 مهندسین مشاور ایده پرداز ارم                                                                                                        طرح تبلیغات محیط شهری مشهد 

 

 

                                                              مطب پزشکان و حرف وابسته، پزشکیضوابط تابلوهای موسسات                                                                                          مشهد شهرداری 

 

46 

 
 :رنگ تابلو کلنیک، درمانگاه، بیمارستان و امثال اینها باشرایط ذیل الزامی است -5-4-4-2-2

 در زمینه تابلو رنگ سفید 

 )متن و محتوا پیام تابلو بنفش. )مطابق نمونه پیوست 

 
A  دهانه ورودی= 

 36باشرایط ذیل الزامی استدفاتر کار شاغالن سایر حرف وابسته پزشکی رنگ تابلو  -5-4-4-2-3

: 

  در زمینه تابلو رنگ زرد پررنگ باRGB 255،255،0 

 . .متن و محتوا پیام تابلو آبی پررنگ RGB 0،0،120 )مطابق نمونه پیوست( 

 

                                           
 مطابق قانون نظام پزشکی - 36



 

 

 

 

 طرح تبلیغات محیط شهری مشهد                      مهندسین مشاور ایده پرداز ارم                                                                                 
 

 

47   

 مشهد شهرداری                                                                         مطب پزشکان و حرف وابستهپزشکی، ضوابط تابلوهای موسسات 

  

 : کالبد -5-5
کلیه واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانکها، موسسه های مالی  -5-5-1

و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، اداره های دولتی، موسسه ها و 

دفاتر عمومی، خصوصی و تعاونی، مساجد، حسینیه ها، خیریه ها، موسسه های غیرانتفاعی، 

ظامی و کلیه موسسه های وابسته به آنها و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، مراکز نظامی و انت

درمانی، بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یک تابلوی معرف کاربری و یا یک 

پالک در نما هر یک از معابر شهری که فعالیت مذکور در حاشیه آن قرار دارد برابر ضوابط 

 . اشدمی ب37مندرج در این دفترچه 

نصب تابلو در یک نما برابر با ضوابط فقط تبصره: پزشکان وحرف پزشکی که دارای دو نما هستند 

 دستور العمل امکان پذیر است.

در صورتی که ساختمانی دارای کاربری مختلط باشد، کاربری های آن ساختمان  -5-5-1-1

 . صرفاً مجاز به نصب پالک می باشند

 :  کالبد تابلوی معرف کاربری -5-5-2

( مانند داروخانه ها)درمانی  -کالبد تابلوی معرف کاربری برای واحدهای بهداشتی  -5-5-2-1

 --5-51 متر و طول دهانه واحد همجوار با معبر تصویر 1.4به عرض حداکثر

 درمانی -بهداشتی  واحد یبرا یکاربر معرف تابلو کالبد-1-5-5  تصویر

 
( مانند داروخانه ها)درمانی  -بهداشتی معرف کاربری برای واحدهای  یکالبد تابلو -5-5-2-2

که درزیرزمین نسبت به تراز پایه خیابان واقع گردیده باشند و دارای ورودی مستقل از خیابان 

 همجوار با معبر  طول حداکثر دهانه ورودی آن واحدمتر و  0.8باشند به عرض حداکثر

 

                                           
 ومیابال غ توسط رییس دیوان عدالت عم 1387اسفند   7مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  تاریخ  37
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درمانی زیرزمین در محدوده ملک خود  -محل نصب تابلوی معرف کاربری واحدهای بهداشتی  -5-5-2-2-1

و در تراز باالی  معبر مجاور برروی ورودی آن واحدآن واحد بدون پیش آمدگی در پیاده رو و 

 .سردرب ورودی آن واحد می باشد

عی، کالبد تابلو معرف کاربری برای ساختمانهای صنفی، صنعتی، تولیدی، توزی -5-5-2-3

اداری، بانکها، موسسه های مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، شرکت ها،  خدماتی،

سازمان ها، اداره های دولتی، موسسه های و دفاتر عمومی، خصوصی  و تعاونی، مساجد، 

حسینیه ها، خیریه ها، موسسات غیرانتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه موسسه های 

صرفاً به یک همچنین مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی و غیره که وابسته به آنها و 

همجوار  ساختمانمتر و طول دهانه ورودی 1.4حداکثراختصاص دارند به عرض  کاربری خاص

 -2-5-5 تصویربا معبر 

 ی،ادار یخدمات ، یعیتوز ، یدیتول ، یصنعت ، یصنف یساختمانها یبرا یکاربر معرف تابلو کالبد -2-5-5  تصویر

 
در صورتی که ساختمان با کاربری خاص باشد و ارتفاع آنها ده متر وکمتر از ده  -5-5-2-4

جداره باشد، تابلوی معرف کاربری می تواند برروی نما یا متر نسبت به تراز پایه باشد و دارای 

متر هر کدام که  1.4مترعرض و طول  ورودی ساختمان یا 0.7ابعاد حداکثر   به جداره یا نمای

متر   بر روی نما   4و حد لبه فوقانی  متر 2.5کمتر باشد و در ارتفاع حداقل لبه زیرین تابلو 

و تبصره دو بند  14-5-2در صورت عدم وجود جداره مطابق تبصره بند یک . قابل نصب است 

2-5-14  
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 .سایبان و کرکره در سراسر شهر مشهد ممنوع استتابلو و عالئم تصویری بر روی  -5-5-3 

درمانی طبقه همکف که دسترسی  -صرفاً برای واحدهای بهداشتی : شیشه نویسی -5-5-4

 طبقات سایر برای. سطح شفاف ویترین مغازه مجاز است% 25مستقیم از معبر دارند به میزان 

 -3--55 تصویر. است ممنوع

 شیشه نویسی -3-5-5  تصویر

 
هرکاربری تجاری و خدماتی مستقر در بنا به استثنای واحدهای تجاری و : کالبد پالک -5-5-5

سانتیمتر نصب نماید، 70*50)مغازه ها( می تواند یک تابلو به ابعاد خدماتی داخل ساختمان 

)افقی یا عمودی( برسردرب جموعه ای مهمه پالکهای کاربری های مستقر در بنا در یک تابلو 

، درصورت عدم امکان نصب در سر درب برروی نمای ورودی اصلی ساختمان نصب گردد

 -4-5-5 . تصویرساختمان در محلی که مورد تأیید دستگاه نظارت باشد، نصب گردد
 پالک مجموعه کالبد 4-5-5  تصویر

 
خاص که دارای مجوز از وزارت بهداشت ودرمان  پزشکی : صرفاً موسسات5-5-5تبصره یک بند 

وآموزش پزشکی یا نماینده قانونی آن وزارت خانه باشند، مانند کلینیک )شامل ترک اعتیاد، 

ناباروری و غیره(، رادیولوژی )شامل سونوگرافی، اسکن و غیره( آزمایشگاه، فیزیوتراپی )لیزر درمانی 
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،آب درمانی و غیره( درمانگاه و غیره در صورتی که یک طبقه و کمتر از یک طبقه در یک ساختمان 

سانتیمتر را دارندکه می تواند حاوی  70* 100را دارا باشند، صرفاً اجازه نصب تابلو پالک به ابعاد 

 نام و خدمات آن موسسه باشد. 

یک طبقه و کمتر از یک طبقه در یک  : صرفاً درمانگاهها در صورتی که5-5-5تبصره دو بند 

ساختمان را دارا باشند، با موافقت نامه هئیت مدیره ساختمان اجازه نصب تابلو پالک به ابعاد 

سانتیمتر را از محل فضاهای نصب تابلوهای مجاز برای سایر کاربریهای  70* 100حداکثر دو برابر 

مات آن موسسه باشد )در هر صورت مکاتبه مستقر در ساختمان دارند که می تواند حاوی نام و خد

 رسمی هئیت مدیره ساختمان در اجرای این مورد مالک عمل خواهد بود(.

 پزشکیکل طبقات ساختمان یا مجموعه زیر مجموعه  فعالیتهایدر صورتی که  -5-5-5-1

برای تک تک باشند در صورتی اجازه نصب پالک )مانند درمانگاه چمران یا بیمارستان سینا( 

به ابعاد )هر پالک را دارند که همه پالک ها  بر سر درب ورودی مشاعی موسسه فعالیتها

قابل نصب باشند، در غیر این صورت اجازه  39در محدوده قانونی ارتفاعی(  38سانتیمتر 70*50

متر در عرض درب ورودی 1.4حداکثرابعاد  نصب پالک را ندارند و صرفاً یک تابلو پالک به

یا تصویر  -5-5-5)تصویر . ساختمان می توانند نصب کنندکل الیت مشاعات مبنی بر معرفی فع

5-5-6-) 

تمام طبقات باالی یک ساختمان به استثنای واحدهای  فعالیتدرصورتی که  -5-5-5-2

می تواند باشرط  فعالیتآن . واحد اختصاص داشته باشد فعالیت و خدماتی خرد به یک تجاری

 1.4 حداکثر داشتن ورودی ساختمانی مجزای از ورودی اصلی پاساژ یک تابلو پالک به عرض

در صورتی اجازه نصب پالک . متر و طول سردرب آن ورودی بر روی ورودی مذکور نصب نماید

)هر بر سر درب ورودی مشاع را دارند که همه پالک ها برای تک تک فعالیتهای موسسه که 

در محدوده قانونی ارتفاعی قابل نصب باشند، در غیر این ( سانتیمتر70*50به ابعاد ک پال

 (-6-5-5یا تصویر  -5-5-5برای ریز فعالیتها را ندارند. )تصویر صورت اجازه نصب پالک 

 

                                           
 -5-5-5به استثنای موارد ذکرشده در تبصره بند  38
 متر تا شش متر2.5 39
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  یپزشک موسسه یها پالک 5-5-5  تصویر 

 
 

  یپزشک موسسه یها پالک 6-5-5  تصویر

 
و بیمارستانها به جای اسامی  40کلینیک های تخصصی  پالکهای درمانگاه،  -5-5-5-3

نکه اسامی کل پزشکان در محدوده آمگر . پزشکان اسامی بخشهای تخصصی آنها درج گردد

 .ذکر شده، نصب گردد

و بیمارستانها یا ساختمان  41مجموعه پالکها در درمانگاهها،کلینیک های تخصصی  -5-5-5-4

متر لحاظ گردیده  4.5حد باالی درب و حد زیرین تابلو  پزشکان که به دلیل عبور ماشین امداد

با جانمایی برسایر قسمتهای نمای ساختمان پس از تأیید محل جانمایی توسط دستگاه  است،

به طول درب ورودی ( سانتیمتر70*50هر پالک به ابعاد ) وعه پالکهامجم. نظارت نصب گردد

 .تا شش متر باید قابل نصب باشد 2.5مجموعه و در محدوده ارتفاعی 

 

                                           
 کلینیک های تخصصی و ویژه  بیمارستان ها در صورت داشتن ورودی مجزا از بیماستان جز این کلنیک ها محسوب می گردند. 40
 جز این کلنیک ها محسوب می گردند.کلینیک های تخصصی و ویژه  بیمارستان ها در صورت داشتن ورودی مجزا از بیماستان  41

 

 چمرانه درمانگا
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و بیمارستانها یا  42کلینیک های تخصصی  مجموعه پالکها در درمانگاهها، -5-5-5-5

ظ گردیده است، لحامتر  4.5ساختمان پزشکان که به دلیل عبور ماشین امداد حد زیرین تابلو 

در صورتی که اول محوطه قرار داشته باشد و ساختمان با فاصله کمتر از هشت متر از درب 

هر پالک به ابعاد ) مجموعه پالکها. برنمای ساختمان نصب گردد محوطه قرار داشته باشد،

تا شش متر باید  2.5به طول درب ورودی مجموعه و در محدوده ارتفاعی ( سانتیمتر70*50

 .نصب باشد ابلق

و بیمارستانها یا ساختمان  43مجموعه پالکها در درمانگاهها،کلینیک های تخصصی  -5-5-5-6

متر لحاظ گردیده است، در صورتی  4.5پزشکان که به دلیل عبور ماشین امداد حد زیرین تابلو 

که اول محوطه قرار داشته باشد و ساختمان با فاصله بیش از هشت متر و هشت متر از درب 

هر پالک )مجموعه پالکها . درجداره مجاور درب ورودی نصب گردد ار داشته باشد،قرمحوطه 

تا شش  2.5به طول درب ورودی مجموعه و در محدوده ارتفاعی (  سانتیمتر 70*50به ابعاد 

 .متر باید قابل نصب باشد

 درب ورودی و در محدوده قانونی نصب مجموعه پالکها در صورتی که برسر -5-5-5-7

 .برسد نظارت دستگاه به تأیید، رددارتفاعی نصب نگ

در هر جهتی که مجتمع دارای ورودی اصلی پیاده است  :معرف کاربری کالبد نمایشگر -5-5-6

 دهانه طول و متر 2 عرض با کالبد ابعاد کاربری به معرف نمایشگر عدد مجاز به نصب یک

. در هر صورت یک مجتمع در هر معبر همجوار خود مجاز به نصب یک ورودی اصلی پیاده است

نمایشگر معرف کاربری موازی با معبر است. در صورت داشتن ورودی اصلی پیاده از دو معبر دو 

 7--55 عدد نمایشگر معرف کاربری می تواند نصب کند. تصویر
 یکاربر معرف نمایشگر کالبد -7-5-5  تصویر

 

                                           
 کلینیک های تخصصی و ویژه  بیمارستان ها در صورت داشتن ورودی مجزا از بیماستان جز این کلنیک ها محسوب می گردند. 42

 کلینیک های تخصصی و ویژه  بیمارستان ها در صورت داشتن ورودی مجزا از بیماستان جز این کلنیک ها محسوب می گردند. 43
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: دراین ضابطه ورودی اصلی پیاده به ورودی گفته می شود که صرفاً جهت ورود -6-5-5 تبصره بند 

 عابرپیاده تجهیز شده باشد و به فضاهای مشاع مجتمع ارتباط مستقیم داشته باشد.

....  اداری و ، خدماتی وتابلوی پالک برای همه واحدهای تجاری  گونه هر نصب -5-5-6-1

 .است کاربری این دستور العمل ممنوع معرف نمایشگرهایمجتمع های واجد امتیاز 

 تیفعال ییشناسا تابلو ضوابط خالصه-3-5  جدول

 خالصه ضوابط تابلو شناسایی فعالیت

 ابعاد کالبد به متر توضیحات نام
مکان نصب به 

 لحاظ ارتفاعی

ت
ی فعالی

تابلو شناسای
 

ی شهر
ط مستقیم با معبرعموم

ی ارتبا
ی دارا

ف کاربریها
تابلو معر

 

تابلو معرف 

 کاربری

 –واحدهای بهداشتی 

 درمانی )داروخانه(

عرض دهانه  * متر1.4حداکثر 

 واحد
 متر 6تا 2.5

 -واحدهای بهداشتی

 درمانی زیر زمین

عرض دهانه  * متر0.8حداکثر 

 واحد

سردرب تراز باالی 

 ورودی آن واحد

ساختمان با کاربری 

خاص با ارتفاع کمتر از ده 

متر و ده متر ساختمان با 

 کاربری خاص

و عرض   *متر 0.7حداکثر 

مشاعات  دهانه یا عرض ورودی1.4

 .هر کدام که کمتر باشد

 متر 6تا 2.5

 شیشه نویسی

 -واحدهای بهداشتی

درمانی که دسترسی 

 مستقیم از معبردارند

 سطح شفاف % 0.25
متر از تراز  2حداکثر

 پایه

تابلو و عالئم 

تصویری بر روی 

 سایبان و کرکره

 ممنوع

ت با 
ط از مشاعا

ی ارتبا
ی دارا

ف کاربریها
ی معر

تابلوها

ی مغازه 
ی شهربه استثنا

ی شهربه با معبر عموم
معبر عموم

ل ساختمان )پاساژ(
ها داخ

 

 پالک

اختصاص کلیه طبقات 

همکف به ساختمان بجز 

یک فعالیت خاص ویا کل 

ساختمان دارای یک نوع 

 فعالیت

نصب یک پالک بزرگ حداکثر 

 عرض دهانه ورودی *متر1.4

مشاعات یا نصب مجموعه پالکها به 

 دهانه ورودی عرض

 متر 6تا 2.5

کاربری های متفاوت در 

 طبقات باالی ساختمان
 متر 6تا 2.5 متر  0.70*0.50

 پزشکی فقط موسسات

 خاص
 متر 6تا 2.5 متر1  0.70*

نمایشگر 

معرف کاربری 

 مجتمع

 -مجتمع های اداری

 تجاری

عرض دهانه   *متر 2حداکثر 

 ورودی اصلی پیاده
 متر 6تا 2.5
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 حرکت  -5-6
هرگونه حرکت درکالبد تابلو شناسایی فعالیت  :شناسایی فعالیت تابلوحرکت در کالبد  -5-6-1

 .ممنوع است

پیامهای نوشتاری، تصویری و یا  حرکت در زمینه تابلو و: حرکت در نوشتار و تصویر -5-6-2

شناسایی فعالیت به جز در نمایشگرهای معرف کاربری نوشتاری وتصویری در کلیه تابلوها 

 .است ممنوعبا شرایط خاص  مجتمع

 پیام نوشتار در تصویر و حرکت گونه هر: نمایشگرهای معرف کاربری مجتمع -5-6-2-1

ثانیه تعویض  12با فاصله زمانی حداقل  فریم به فریم باید پیامها. است ممنوع کاربری یک به مربوط

 . است ممنوع کاربری شناسایی برای فیلم از همچنین استفاده .شوند

 70*50هرفریم در نمایشگر معرف کاربری شامل مجموعه پیامهای به ابعاد  -5-6-2-1-1

دقیقه تمام سانتیمتر برای معرفی هر کاربری در مجتمع است به نحوی که ظرف مدت یک 

 .  های مجتمع  معرفی گردند کاربری

 : مکان نصب -5-7
و واحدهای تجاری و  تابلوهای شناسایی فعالیت به استثنای شیشه نویسی ارتفاع حد زیرین -5-7-1

 از نباید آن باالی حد کمتر و متر 2.5 از زمین دارای ورودی مستقل از خیابان نبایدخدماتی زیر

 . باشد بیشتر تراز پایه متر از شش حداکثر و اول طبقه پنجره کف سطح زیر

نصب تابلوی شناسایی فعالیت تاسیسات شهری مانند پمپ بنزین و گاز و :  -1-7-5بند  1تبصره

کاربریهای که نیاز به عبور بار ترافیکی از ورودی خود دارند می توانند در اولین جداره ارتفاعی 

تفاع باالتر از شش متر در جداره همان ملک در ممکن نصب کنند. در صورت عدم وجود جداره در ار

کنار ورودی طبق ضوابط نصب نمایند مانند لبه سایبان سکوها پمپ ها بنزین و گاز، سایر ضوابط 

 .مانند بقیه تابلوها برآنها جاری است

اگر تابلوی شناسایی فعالیت بر سردرب ورودی مجتمع با کاربریهای مختلط  : -1-7- 5بند2تبصره 

آن نباید از  ارتفاع خاص نصب گردد، جهت عبور ماشین های امدادی و آتش نشانی حد زیرینو یا 

 متر کمتر باشد. 4.5

حد زیرین و فوقانی ارتفاع تابلوهای شناسایی فعالیت در تمام شهر یکسان است  -5-7-1-1

تراز نصب تابلو در خیابان های مختلف می تواند در محدوده این ضوابط بر اساس طرح منظر و 

 .ای شهری آن خیابان تغییر نمایدسیم

تا زمان تهیه ضوابط طرح منظر و سیمای هر خیابان، تراز تابلوها در یک خیابان تابع ضوابط  -5-7-2

 :ذیل می باشد
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در نصب تابلوهای شناسایی فعالیت در یک خیابان هم ترازی و هم راستا بودن حد  -5-7-2-1 

 .دارند، الزامی استقرار  44تحتانی و فوقانی کلیه تابلوهای که در یک همسایگی

تابلوهای شناسایی فعالیت واحد کاربری دو نبش محل اتصال مانند تابلوی واحد  -5-7-2-2

همسایگی محسوب می گردد و رعایت هم ترازی و هم راستا بودن حد تحتانی و فوقانی این 

 .تابلوها الزامی است

تا زمانی که طرح منظر و سیمای شهری خیابانهای منتهی به حرم مطهر تهیه  -5-7-2-3

گردیده است تعیین تراز حد زیرین تابلوهای شناسایی فعالیت در محدوده این ضوابط بر عهده ن

 .می باشد شهردار مشهد

یک ساختمان محل ( کمیته سیما و منظر شهری)در صورتی که در نمای مصوب  -5-7-2-4

تابلوها مشخص گردیده باشد، نصب تابلو در مکان دیگری ممنوع است مگر با سایر ضوابط این 

 .در تناقض باشد مصوبه

ساختمان یا  پیاده اصلی ورودی درب سر مکان نصب پالک و نمایشگر معرف کاربری در -5-7-3

 .باشد تناقض در ضوابط سایر اینکه با مگر مجتمع

)مجموعه نصب پالکها در محل ورودی ساختمان، مکان نصب پالک در تابلوی بزرگ  -5-7-4

 انجام می گیرد.پالکها( بر اساس موقعیت هر واحد در طبقات ساختمان 

متر نسبت به تراز پایه تجاوز  2مکان نصب شیشه نویسی حد باالی شیشه نویسی از ارتفاع  -5-7-5

 نکند، کاربریهای مستقر در طبقات باالی همکف  بنا نمی توانند شیشه نویسی داشته باشند. 

 طرح سرعت حداکثر که شریانی از راه مجتمع به نحوی که کاربری نمایشگر معرف نصب -5-7-6

 .است ممنوع شود، ، دیده باشد بیشتر ساعت بر کیلومتر هفتاد زا آن

 شود، از روی خط الراس پل سواره دیده نصب تابلوهای شناسایی فعالیت به نحوی که -5-7-7

 .است ممنوع

به نحوی که تصویر آن از پنجره های بیمارستانها و مراکز  کاربری نصب نمایشگر معرف -5-7-8

 . ممنوع است، آموزشی قابل رویت باشد 

 یک در قرارگیری صورت در متر 200 یکدیگر از کاربری معرف نمایشگرهای فاصله حداقل -5-7-9

 با اولویت و میباشد متر 100 حداقل خیابان جهت دو در گیری قرار صورت ودر خیابان جهت

 .باشد کرده کسب را الزم مجوزات ابتدا در که است مجتمعی

                                           
 همسایگی  به واحدهای همجوار که در بر خیابان به دو معبر اصلی یا فرعی قرار دارند.واحد 44

یا واحدهای همجواری که در یک بر خیابان که به یک ساختمان بزرگ با عرض بیش از بیست و پنج متر و یا به یک گذر فرعی یا اصلی 

 محدود شود .

متر در جوار خیابان واقع شده باشد و آن ساختمان  25بزرگ با عرض بیش از یا واحدهای همجوار که در یک یا چند بر یک ساختمان 

 به عنوان شاخص اصلی سیمای خیابان مطرح باشد. گفته می شود .
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 .دید تقاطع ممنوع استنصب تابلو معرف کاربری و پالک در کل فضای مثلث  -5-7-10

 مثلث دیدصرفاً ساختمان و یا ملکی اجازه نصب تابلو معرف کاربری و پالک در -5-7-11

 . تقاطع دو خیابان را دارد که نما و محل نصب دیگری نداشته باشد

 نور در تابلوهای شناسایی فعالیت  -5-8
: رعایت کلیه قوانین کشوری، مباحث و بخشنامه های فنی سازمان کلیات -5-8-1

سیما های  استاندارد ایران، راه وشهرسازی و طرحرنامه ریزی کشور سازمان ملی مدیریت وب

. ضوابط نور بخش کلیات بر این شهرداری مشهد مربوط به نورپردازی الزامی استومنظر 

 .تابلوها جاری است

: رعایت کلیه استانداردهای بین المللی و ملی در مشخصات فنی نمایشگر معرف کاربری -5-8-2

های الزم به دستگاه نظارت  ای معرف کاربریهای مجتمع ارائه گواهینامهساخت نمایشگره

 .الزامی می باشد

مورد نیاز جهت ارتباط سرور هر ( سخت افزار و نرم افزار )پیش بینی تجهیزات  -5-8-2-1

 مجموعه با مرکز کنترل تصاویر و تبلیغات شهری شهرداری مشهد

 .ریموت رمزدار باشدنمایشگرهای معرف کاربریهای مجتمع باید دارای   -5-8-2-2

 .ارتباط بین این نمایشگر و سرور و کنترل آن به وسیله کابل صورت پذیرد -5-8-2-3

دربهای فیوز ،تابلوی کنترل و نمایشگر باید به گونه ای طراحی شود که از دسترس  -5-8-2-4

باشد ، و دارای قفل و کلید ایمنی باشد که در صورت  دور  متخصص افراد غیر مسئول و غیر

 .یرو امکان ارسال پیام به مرکز کنترل باشدبازشدن دارای آژ

 

-1-8-5 جدول از(  IESNAاستاندارد ) مناسب روشنایی شدت به دستیابی برای -5-8-2-5

 :شود استفاده

 برای نمایشگرهای معرف کاربری  مناسب ییروشنا شدت-4-5  جدول

 )لوکس( Lux محیط درشب  شدت روشنایی میزان نور محیط
 cd/m2تابلودرشب  درخشندگی

 )کاالندال بر متر مربع(

 22 211 کم

 44 411 متوسط

 89 811 زیاد

گی در جدول فوق مربوط به سطح مماس بر نمایشگر و در حالت پخش نور درخشندتوضیح : 

 می باشد. روشن بودن تمام صفحه سفید و
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 در روشنایی شدت تنظیم جهت کاربری معرف های نمایشگر برای سنسور تعبیه -5-8-2-6 

 .و روز الزامی می باشد شب

 .ثانیه زمان تعویض پیام ها می باشد 12 حداقل: زمان تعویض پیامها -5-8-2-7

بین نیمه شب تا نمایشگرها باید این : زمان پخش پیام در نمایشگر معرف کاربری -5-8-2-8

  45.طلوع آفتاب خاموش شود

تابلوهای مراحل اخذ مجوز ساخت و نصب و نمایش پیام  -5-9

 شناسایی فعالیت  و نمایشگرهای معرف کاربری مجتمع
 
 : ضوابط کلی تابلو بر این ضوابط جاری است. کلیات -5-9-1

مراحل اخذ مجوز ساخت و نصب و نمایش پیام نمایشگر  -5-11

 :های مجتمع معرف کاربری
توسط یک مجتمع و جهت نصب نمایشگر  هایدر صورت اخذ مجوز نصب نمایشگر معرف کاربری

های مجتمع که از این پس به اختصار نمایشگر مجتمع نامیده خواهدشد، رعایت  کاربری معرف

 موارد ذیل الزامی است:

 مرحله ساخت و نصب -5-10-1

براساس ضوابط این مصوبه از دستگاه : کسب مجوز برای داشتن نمایشگر مجتمع  -5-10-1-1

 .نظارت

براساس  :روی نمای مجتمع کسب مجوز برای موقعیت نصب نمایشگر مجتمع بر -5-10-1-2

 . ضوابط موقعیت این مصوبه از بخش معماری و شهرسازی و ترافیک دستگاه نظارت

ضوابط ابعادی این مصوبه از  براساس: کسب مجوز برای ابعاد نمایشگر مجتمع -5-10-1-3

 .بخش معماری و شهرسازی دستگاه نظارت

نمایشگر مجتمع در ( نمایشگرکالبد )جهت رعایت مشخصات فنی کسب مجوز -5-10-1-4

 .ضوابط این مصوبه از بخش الکتریکال دستگاه نظارت راساسب: زمان ساخت

در ( شامل متخصصان حوزه معماری و الکتریکال)اخذ تأییدیه کمیته نظارت  -5-10-1-5

نمایشگر مجتمع شامل کنترل ابعادی، کنترل مراحل مختلف کار ساخت و پیش از نصب 

 .مشخصات فنی

 

                                           
 مقررات ملی ساختمان مبحث بیست  7-2-12-20بر اساس بند  45



 

 

 مهندسین مشاور ایده پرداز ارم                                                                                                        طرح تبلیغات محیط شهری مشهد 

 

 

                                                              مطب پزشکان و حرف وابسته، پزشکیضوابط تابلوهای موسسات                                                                                          مشهد شهرداری 

 

58 

اخذ تأییدیه سازه نمایشگر مجتمع و نحوه اتصال آن به ساختمان مجتمع از ناظر  -5-10-1-6

یا نماینده ( مالکین)رضوی توسط مالک خراسانعمران پایه یک و نظام مهندسی ساختمان 

 .قانونی مجتمع

مجوزهای داده شده از بخش براساس  اخذ تأییدیه موقعیت نصب نمایشگر مجتمع  -5-10-1-7

 .ترافیک دستگاه نظارت نظارت معماری و شهرسازی و

ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان یک برابر ارزش نمایشگر مجتمع توسط  -5-10-1-8

 (-3-4-1تکرار بند. )و یا نماینده قانونی مجتمع( مالکین)مالک

: در صورت عدم کسب مجوز در هر کدام از مراحل این بند -1-11-5تبصره یک بند 

 اجازه نصب نمایشگر مجتمع داده نمی شود .

 مراحل اخذ مجوز نمایش پیام در نمایشگر معرف کاربری -5-10-2

جهت نمایش پیام در نمایشگر مجتمع کسب مجوز های الزم جهت نمایش پیام به  -5-10-2-1

 :شرح ذیل الزامی است

کمیته تشخیص در صورت لزوم از مجوزهای الزم باید جهت نمایش محتوایی از   -5-10-2-2

ضوابط این مصوبه اخذ  براساس محتوا بر دستگاه نظارتو فرهنگ اسالمی  و  وزارت ارشاد

 .(در صورت لزوم تغییر در محتوا مجددا مجوزهای الزم گرفته شود) گردد

اخذ مجوزهای الزم باید جهت نور و رنگ پیام از بخش الکتریکال و ترافیک  -5-10-2-3

ضوابط این مصوبه، در صورت لزوم تغییر در نور و رنگ  براساسدستگاه نظارت بر نمایش 

 .گرفته شود مجددا مجوزهای الزم

همین مصوبه  -1-3-3-5هیچ گونه مجوزی برای نمایش پیامهای با مصداق  بند  -5-10-2-4

 .داده نخواهد شد

 : اختیارات شهرداری و تعهدات مالک  -5-11

 کلیات : 

 .کلیه مفاد این ضوابط جاری گردد -5-11-1

مالک و یا نماینده قانونی ملک باید از مالکین و صاحبان امتیاز مشاغل مستقر در  -5-11-2

 .تعهد نامه محضری مبنی بر رضایت بر سلب حق نصب پالک ارائه دهدبنا باید 
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ضوابط کلی  -10- 5 در صورتی که مجوزهای الزم در هر کدام از مراحل بند -5-11-3 

)مالکین( و یا نماینده قانونی مجتمع کسب نگردد و نمایش پیامها در تابلوها توسط مالک 

ری مشهد و یا نماینده قانونی وی نمایشگر مجتمع صورت پذیرد، اقدامات ذیل توسط شهردا

 صورت خواهد پذیرفت .

  اخطار کتبی جهت عدم اجازه نمایش پیام -5-12
)مالکین( و یا نماینده قانونی مجتمع برای اولین مرتبه در صورت عدم توجه مالک  -5-12-1

 اخطار کتبی 

  46در صورت نمایش پیام بدون مجوز برای بار دوم جریمه به مبلغ پایه جریمه  -5-12-2

نمایش پیام بدون مجوز برای بار سوم خاموش کردن نمایشگر مجتمع به در صورت  -5-12-3

 طور کامل به مدت یک ماه و سلب حق نصب پالک در این مدت و اعمال سه برابر جریمه پایه

در صورت نمایش پیام بدون مجوز برای بار چهارم خاموش کردن نمایشگر مجتمع  -5-12-4

در این مدت و اعمال پنج  برابر جریمه به طور کامل به مدت شش ماه و سلب حق نصب پالک 

 پایه

در صورت نمایش پیام بدون مجوز برای بار پنجم لغو مجوز نمایشگر مجتمع  -5-12-5

 )حذف نمایشگر مجتمع( و نامه مکتوب به مالکین برای جمع آوری نمایشگر از نمای مجتمع

 نی وینوو یا نماینده قا( مالکین) مالک -5-12- 5در صورت جاری شدن مفاد بند -5-12-5-1

موظف است ظرف مدت یک هفته پس از دریافت نامه اقدام به جمع آوری نمایشگر از نمای 

 .مجتمع نماید

، شهرداری و یا (مالکین) توسط مالک -1-5-12-5در صورت عدم اجرای بند -5-12-5-2

رأساً اقدام به جمع آوری نمایشگر مجتمع خواهد نماینده قانونی شهرداری بدون فوت وقت 

 .نمود

ی از جمع آوری نمایشگر به نمای ساختمان و تجهیزات نمایشگر کلیه خسارات ناش -5-12-6

نصب شده بر روی نمای مجتمع توسط شهرداری و یا نماینده شهرداری متوجه شهرداری 

 )مالکین( می باشد.نخواهد بود و صرفاً برعهده مالک

 

                                           
 افزایش خواهد داشت ریال که ساالنه براساس تورم بانک مرکزی  5،000،000مبلغ پایه جریمه در سال اول  46
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)مالکین( یا نماینده قانونی مجتمع، موظف به پرداخت کلیه هزینه ها ناشی مالک  -5-12-7

مع آوری نمایشگر نصب شده بر روی نمای مجتمع توسط شهرداری و یا نماینده شهرداری از ج

-3همراه هزینه های باالسری مصوب خواهد بود در صورت عدم پرداخت ،ضمانت نامه بند ب

ضبط خواهد گردید و در صورت عدم کفاف هزینه توسط مبلغ  ضمانت نامه به حساب  -4-1

 . اهد گردیدعوارض ساالنه مجتمع منظور خو

 -12-5مجتمعی که مشمول ضوابط جمع آوری نمایشگر مجتمع بر اساس بند  -5-12-8

. به مدت یکسال از نصب مجدد نمایشگر محروم بوده و پس از آن صرفاً با ارائه ضمانت گردد

نامه بانکی به میزان دوبرابر ارزش نمایشگر مجتمع و برای تمام مدت بهره برداری و طی مجدد 

 پذیر می باشد. مراحل امکان 

 

( در بط)کلیه بندهای فصول این ضوادر صورت عدم رعایت ضوابط فنی و محتوایی  -5-12-9

مفاد این آیین نامه و عدم  براساسطول دوره بهره برداری از نمایشگر معرف کاربری مجتمع 

این آیین نامه جاری خواهد گردید، به همراه -8-12-5تا  -1-12-5 تمکین مالکین بندهای

 . معادل سه برابر جریمه پایهجریمه ای 

کلیه مجتمعهای که مجوز نصب نمایشگر معرف کاربری را می گیرند پس از نصب   -5-12-10

موظف یه ارائه ریموت رمزدار به شهرداری مشهد می باشند، هر گونه تغییر رمز با هماهنگی 

 . میگردد -10-12-5شهرداری باید صورت پذیرد در غیر این صورت مشمول بند 

تواند در هر زمان که یکی از موارد نقص این آیین نامه صورت شهد میشهرداری م -5-12-11

 .پذیرفت رأساً اعمال قانون نماید

شهرداری مشهد و نمایندگان آن باید بتوانند در هر زمان که ضرورت ایجاب کند   -5-12-12

 .به سرور این نمایشگرها دسترسی داشته باشد

داری مشهد اخذ خواهد مصوبات شهر براساسعوارض متعلقه به این نمایشگرها   -5-12-13

 .گردید
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در مناطق کم  راهنمای مسیرفصل ششم تابلو  -6

 درمانی-بهداشتی تراکم 
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 تعاریف فصل ششم 

 : تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر -6-1
تابلوی است که در حریم خیابانها و یا سایر فضاهای شهری قرارگرفته و اشاره به محل وقوع کاربری، 

مقصد یا مسیر مناسب برای مراجعه مردم )سواره یا پیاده( می نماید. نصب آنها براساس قوانین 

)مانند  شهرداری مشهد صورت می گیرد.سیما و منظر کشوری )نشریات و آیین نامه ها(، انتظامی و 

تابلو راهنمای مسیری که در خیابانها برای هدایت مردم به طرف حرم مطهر رضوی نصب می 

 (4-1-1گردد.)تکرار بند 

قوانین جاری ساخت، نصب، نور و پیام تابلوی راهنمای شهری و  -6-2

  مطب پزشکان و حرف وابسته ،پزشکیموسسات  راهنمای مسیر

 :در شهر مشهد  خاص
 

مطب پزشکان و حرف موسسات پزشکی ،  مسیرراهنمای تابلوی راهنمای شهری و کلیات ضوابط 

 خاص وابسته
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ساخت، نصب، نورپردازی و نمایش پیام تابلوهای نام ساختمان در شهر مشهد تابع کلیه  -6-2-1 

زی کشور، سازمان ملی )نشریات و آیین نامه ها سازمان مدیریت و برنامه ریقوانین کشوری 

ارت راه و شهرسازی، قوانین راهنمایی ورانندگی، وزارت ارشاد و فرهنگ استاندارد ایران، وز

( و قوانین و طرحهای مرتبط با سیما و منظر شهرداری اسالمی و سایر قوانین جاری و مرتبط

 مشهد و کلیه قوانینی که در آینده نیز مصوب گردد، می باشد.

 .ضوابط کلی تابلوها در این مقررات جاری است -6-2-2

 یراهنما یتابلوها هیاز کلمه تابلو استفاده شد منظور کل -2-6بند  لیابط ذهرگاه در ضو -6-2-3

، مطب پزشکان و حرف وابسته در مناطق کم تراکم  یموسسات پزشک ریمس یو راهنما یشهر

 باشد. یم

در این ضوابط استفاده تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر از هر نوع تابلو الکتریکی،  -6-2-4

 .دیجیتال ممنوع استالکترونیکی و 

)پرچمی( راهنمای شهری و راهنمای مسیر از نوع تابلو جانبی کلیه تابلوهای در این ضوابط  -6-2-5

 میباشند.

راهنمای شهری و راهنمای مسیر از نوع تابلو انتخاب مسیر  کلیه تابلوهایدر این ضوابط  -6-2-6

 .میباشند

 .یته تشخیص می رسدمناطق کم تراکم ساالنه به روز رسانی می گردد و به تصویب کم  -6-2-7

راهنمای شهری و راهنمای مسیر به صورت تجمیعی با تابلو کلیه تابلوهای در این ضوابط  -6-2-8

 .گردد هیچگونه پایه خاص نصب نمی و معابر میباشند

 متر می باشد. 500فاصله تابلوهای راهنمای مسیر از یکدیگر حداقل  -6-2-9

ن فرعی، موسسات متر از خیابا 500در صورتیکه در خیابان اصلی به فاصله  -6-2-10

متر 250حضور نداشته باشد، موسسه پزشکی واجد اولویت که در خیابان فرعی تا عمق پزشکی

 .، می تواند از تابلوی راهنمای مسیر در ابتدای خیابان فرعی استفاده نمایدقرار دارد

  تابلومحتوای پیام  -6-3
ثابت و  یامیتابلو پ امیپ ی: محتواریمس یو راهنما یشهر یراهنما یتابلو امیپ یمحتوا -6-3-1

صرفا کلمه مطب پزشک  ایو  یموسسات پزشک یکاربر ای تیفعال یکه معرف راستییبدون تغ

تابلوی راهنمای  یاسم خاص به طور مثال برا چگونهیباشد. بدون به کاربردن ه یکم تراکم م

کم تراکم صرفاً بکار بردن کلمه داروخانه شبانه  هیدر ناح نینو یزداروخانه شبانه رو مسیر 

 مجاز است. یروز

 تبصره: آدرس دهی برای بیش از دو کاربری در یک تابلو مجاز نیست. 
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 آن  رنگ پیام و زمینه -6-4
)قرمز، سبز، زرد و  47در تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر استفاده از رنگهای ایمنی -6-4-1

 زمینه اصلی تابلو ممنوع است. آبی و غیره( در نوشتار و تصویر و

در کلیه تابلوهای راهنمای شهری و راهنمای مسیر حداکثر از دو رنگ نارنجی و مشکی با  -6-4-2

 . شرایط ذیل مجاز است

 در زمینه تابلو رنگ نارنجی 

 رنگ حاشیه تابلو مشکی 

 رنگ نوشتار شکل یا نشانه تابلو مشکی 

 : فونت نوشتار -6-5
در این تابلوها استفاده از فونتی که سریع خوانده شود الزامی است. ارتفاع فونت تابع جدول ذیل  

 باشد.

 ارتفاع الف مبنا براساس عملکرد معبر نوع معبر

 سانتیمتر 22.5تا 25 شریان درجه یک

 سانتیمتر 17.5تا 20 شریانی درجه دو

 سانتیمتر17.5تا 15 جمع کننده و پخش کننده

 سانتیمتر 12.5تا 10 محلی

 در صورت به کاربردن دو زبان دو سوم فارسی و یک سوم زبان دیگر باشد. 

تبصره : فونت به کار برده شده در تابلوهای راهنمای مراکز شبانه روزی به صورت شبرنگ لحاظ 

 گردد.

 :ضوابط ایمنی سازه  -6-6
 است. رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در طراحی سازه این تابلو الزامی

 : کالبد -6-7
ابعاد تابلو حداکثر طول برابر طول تابلو خیابانی که زیر آن نصب میشود و ارتفاع آن حداکثر  -6-7-1

-2و  6-8-1سانتیمتر برای دو کاربری می باشد. تصویر  50سانتیمتر برای یک کاربری و   35

8-6 

 .استفاده از هرگونه نور پردازی برای این تابلو ممنوع است -6-7-2

 

                                           
رنگ های ایمنی شامل رنگهای قرمز ، زرد وسبز )و طیفی بین آنها برحسب رنگ مایه( بایستی برای بیان وضعیت مخاطره و رنگهای  47

  19857سیاه، بنفش، آبی و خاکستری برای ارائه اطالعات تکمیلی مورد مخاطره مورد استفاده قرار گیرد. )استاندارد ملی ایران شماره 

 (2ص  خطوط راهنما برای هشدارهای رنگی –مدیریت وضعیت اضطراری  –امنیت جامعگی
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 مکان نصب -6-8 
متر  150اولین تابلوی خیابان نزدیک به محل با ذکر فاصله و رعایت حداقل فاصله  برروی -6-8-1

مورد نظر حداقل ارتفاع حد زیرین تابلو نسبت به تراز کف پیاده رو یا فضای سبز   تا موسسه

 متر قابل نصب است. 2.5

زیرین  خیابانی به اندازه کافی ارتفاع نداشته باشد که حد در صورتی که پایه تابلو -6-8-1-1

 تأییدو با حضور ناظر شهرداری و پس از و یا پزشک  تابلو رعایت گردد، پایه به هزینه موسسه

تعویض می مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی مطابق با ضوابط کلی 

 گردد. کلیه هماهنگی ها بر عهده موسسه پزشکی خواهد بود.

تأیید مهندس ذی صالح مطابق ضوابط کلی و با فونداسیون و پایه این تابلو با  -6-8-1-2

 .نظارت عوامل شهرداری نصب گردد

مراکز شبانه روزی در صورتی که در خیابان فرعی واقع شده باشد و در خیابان اصلی منتهی  -6-8-2

)با همان فعالیت( وجود نداشته باشد، به آن فعالیت شبانه روزی، مرکز شبانه روزی دیگری 

 ای مسیر را دارند.راهنم یامکان نصب تابلو

 تابلوی راهنمای مسیر برای یک کاربری 1-8-6   یرتصو
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 تابلوی راهنمای مسیر برای دو کاربری -2-8-6   یرتصو

 
 تابلو  نصب مراحل اخذ مجوز -6-9
واجد شرایط نصب تابلو راهنما پس از تأیید سازمان نظام پزشکی و یا پزشکی موسسه  -6-9-1

به همراه نقشه محل که در آن  پزشکی وزارت بهداشت مبنی بر واجد شرایط بودن آن موسسه

مناطق کم تراکم و محل پیشنهادی قرارگیری  11-1براساس بند شماره ، موسسات پزشکی 

مجوز الزم از به ارائه درخواست برای کسب   مشخص شده باشند، نسبت پزشکیتابلو موسسه 

 .شهرداری اقدام نماید

 تبصره یک : نقشه فوق الذکر به تأیید نظام پزشکی یا وزارت بهداشت رسیده باشد. 

شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز از وصول درخواست، اظهار نظر نموده و در صورت  -6-9-2

 .دمجوز الزم را صادر نمای واجد شرایط بودن موسسه
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 مکانیزم اجرایی -7
مقررشد از تمامی اخطارهای صادره شهرداری برای تابلو گروه پزشکی یک نسخه برای نظام  -7-1-1

 پزشکی ارسال گردد.

بعد از اخطار یک روی پایه یا فضای سبز در معابر ف پزشکی موجود وی صنتابلوها  یتمام -7-1-2

 ماهه شهرداری و عدم اقدام از سوی صاحب تابلو جمع آوری گردد. 

تمامی تابلوهای مازاد بر یک تابلو  بعد از اخطار یک ماهه شهرداری و عدم اقدام از سوی  -7-1-3

 صاحب تابلو جمع آوری گردد. 

توسط شهرداری تهیه و تدوین گردد و در اختیار سازمان   1-5-3مقرر شد فرم تعهد بند  -7-1-4

و برای  نظام پزشکی قرار گیرد تا اخذ تعهدنامه توسط سازمان نظام پزشکی صورت گیرد

 شهرداری ارسال گردد.

و محور چمران ، ابن سینا نسبت  )تا انتهای( نخریسی )از انتهای(تاوکیل آباد هایدر محور -7-1-5

 به ساماندهی تابلوهای مغایر با الگوی مصوب حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام گردد.

ات و تبصره :در صورت عدم اجرای بند فوق از طرف سازمان نظام پزشکی و صاحبان موسس

 پزشکان شهرداری نسبت به جمع آوری برابر دستور العمل راسا اقدام خواهد کرد. 

تبصره : برای شروع ساماندهی تابلوهای مغایر با الگو در سایر محورهای خارج ازمحورهای 

 ساماندهی پس از سه ماه مجددا جلسه هماهنگی با سازمان نظام پزشکی برگزار گردد.

داری مشهد اقدام به ساماندهی تابلوهای کلیه اصناف می نماید، در خیابان هایی که شهر  -7-1-6

تابلوهای نزدیک به الگو ظرف مدت یک ماه ملزم به اصالح عالوه بر تابلوهای مغایر بر الگو ، 

  هستند.

های ساماندهی توسط شهرداری مشهد اعالم و توسط سازمان نظام پزشکی به  خیابانتبصره :

 .اطالع رسانی میگرددپزشکان و سایر حرف پزشکی 

تابلوهای مغایر با الگو : به تابلویی اطالق میگردد که به لحاظ ابعاد و رنگ و یا مکان نصب ،  -7-1-7

 رعایت ضوابط را نکرده باشد.

تابلوی نزدیک به الگو : به تابلویی اطالق می گردد که دارای ابعاد درست باشد ، ولی به  -7-1-8

 کرده باشد.لحاظ رنگ و یا مکان نصب رعایت ضوابط را ن

 محل دبیرخانه کمیته تشخیص در نظام پزشکی تعیین گردید. -7-1-9

 ماه ماهیانه تشکیل جلسه دهد. 6کمیته تشخیص به مدت  -7-1-10
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صنوف پزشکی که در لیست دستورالعمل وجود ندارد از طرف سازمان نظام  -7-1-11

 پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی به شهرداری اعالم تا موضوع بررسی گردد.
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 خیابانهای پرتراکم :پیوست یک   -8

 لیست خیابانهای پرتراکم -1-8 جدول 

 نام معبر
وضعیت 

 تراکم
 محدوده 

 میدان شریعتی تا چهارراه احمدآیاد پر تراکم احمدآباد شمال

  احمدآیادمیدان شریعتی تا چهارراه  پر تراکم احمدآباد جنوب

  تمام طول مسیر پر تراکم چمران

  تمام طول مسیر پر تراکم از چهارراه دکتری تا میدان امام رضا

 یرتمام طول مس پر تراکم عارف

 تمام طول مسیر پر تراکم محتشمی

 تمام طول مسیر پر تراکم پرستار
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 ((پیوست فنی))  -9

 تابلوها الکترونیکی  -9-1
که دستگاه نمایش  باشد به صورت دیداری می اطالعات برای نمایش دستگاه خروجی یک

از کاربردهای صفحات نمایش  کند دریافت می اطالعات ورودی را از طریق سیگنالهای الکتریکی

 .اشاره کرد نمایشگر و تلویزیون توان به الکترونیکی می

 کییانواع تابلوهای الکترون-1-9  جدول

 نام

ی
یک

رون
کت

ی ال
ها

و 
ابل

ت
 

 آرتی نمایشگر پرتو کاتدی یا سی-1

نمایشگر -2

 دیجیتالی 

 نمایشگرهای ال سی دی

نمایشگرهای ال ای  

 دی 

 تابلو ال ای دی  ثابت

تابلو  تمام ال ای 

 دی 

 دی  تک رنگتابلو  تمام ال ای 

 تابلو  تمام ال ای دی چند رنگ

 نمایشگر تمام ال ای دی رنگی )فول کالر(

 (OLEDنمایشگر دیود گسیل نور ارگانیک )

 ویدئو پرژکتور

 پالسما  

 (CRT) آرتی سی نمایشگرهای پرتو کاتدی یا -9-1-1

با  فلورسنت ای از منبعی از الکترون( و صفحه) تفنگ الکترونیکی شامل یک المپ پرتوی کاتدی

تواند تصویری بر  می که است الکتروندادن و منکسر کردن اشعه  ابزار داخلی و خارجی برای شتاب

 .دهد نمایش فلورسنتیروی صفحه 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AA
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 : دیجیتالی نمایشگر -9-1-2 

 تابلوهای. که با روش داده های گسسته برنامه ریزی می شود الکتریکی  صفحه نمایش نوعی 

به عنوان صفحه نمایش   نمایشگر پالسما و ویدئو پروژکتور ، دی  سی  ال ،دی  یا ال دیجیتالی مثل

  ده می شود.دیجیتالی در محیطهای خصوصی و عمومی به کار بر

 :دیجیتالنمایشگرها  انواع

  ( LCD) دی سی ال نمایشگرهای -9-1-2-1

 (موبایل) تلفن همراه که فناوری صفحه نمایش آنها مانند ساعت مچی دیجیتال یا صفحه نمایش

 .است کریستال مایع دارای دی سی صفحه نمایشگر ال، است

LCD عبارت مخفف "Liquid Crystal Display" مایع کریستال نمایش صفحه معنای به 

 نسبت خاصی آرایش آنها مولکولهای اما دارند، مایع ظاهر که هستند موادی مایع کریستالهای. است

 همین به و داشته جامد و مایع به شبیه خصوصیاتی مایع کریستال دلیل همین به. دارند یکدیگر به

 حرارت اندکی و اند حساس دما به شدت به مواد این. شوند می خوانده متناقضی اسم چنین با دلیل

 انواع. شود تبدیل معمولی حالت به تا سرما اندکی یا و درآورد واقعی مایع به را آنها تا است الزم

آنها  از ای دسته اما. دارند خصوصیاتی چنین معمولی دمای در که اند شده شناخته مواد از مختلفی

 تغییر اعمالی ولتاژ با متناسب آن مولکولهای و هستند حساس هم الکتریسیته جریان به که هستند

 این مایع کریستال یک درون از نور وقتی. دارد هم جالبی اثر عجیب خصوصیت این. دهند می زاویه

 این با. شود می کریستال های مولکولهای با جهت هم آن قطب یا پالریزاسیون کند، عبور چنین

 در را آنها توان می راحتی به هستند، الکتریسیته هادی و شفاف مایع کریستالهای چون که توضیح

 از تکه 2 به مایع کریستال جز به کار این برای. داد عبور آن از را نور و داد قرار الکتریسیته جریان

. شود داده قرار هم روی را ها شیشه این از تکه دو اگر. است نیاز هم قطبشگر یا پالروید شیشه این

 دیگر بچرخانید، دیگری به نسبت درجه 90 را آنها از یکی وقتی اما. کند می عبور آن از راحتی به نور

 محور خاص جهت در فقط را نو شیشه هر که دهد می روی دلیل این به اتفاق این. شود نمی رد نور

 هم با محورها اگر اما کند می عبور راحتی به نور باشند محور هم شیشه دو اگر. دهد می عبور خود

 .شد نخواهد رد نور باشند داشته درجه 90 زاویه

 در LCD فیلترهای و شده پالریزه ای شیشه صفحات میان در مایع کریستال های مولکول و ذرات

 بر را مایع کریستال تحریک کار باریک بسیار الکترود الیه یک همچنین. دارند قرار رنگی تلویزیون

 یا( CCFL) Cold Cathode Fluorescence Lamp پشت در واقع پس نور. دارد عهده

Light Emitting Diode (همان LED )و شده ایجاد باال ولتاژ المپ یک توسط سفید زمینه 

 صفحه LCD الیه از عبور از بعد سفید نور. کند می پیدا یکسانی شدت کننده، منعکس یک بوسیله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
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 جهت را سفید نور در جود مو اصلی نورهای خاصی پتانسیل اختالف. شود می پالریزه شیشه اول

 شیشه پالریزه جهت راستای در حاصل نور اگر قرمز و سبز آبی، فیلترهای از عبور از بعد و دهد می

 .کند می عبور آن از بود دوم

 

جای  است که به LCD در بازار معروف است همان تلویزیون LED چیزی که به نام تلویزیون

 . استفاده کرده است LED تصویرهای  ، از المپ CCFLتر تکنولوژی قدیمی

 (LED) دی ای ال مایشگرهاین -9-1-2-2

 شامل  LED که المان های آن المپ های دیجیتال است یک نوع نمایشگر ال ای دی نمایشگر

( DIP ,SMD ) جایگزین بسیار مناسبی برای انواع قدیمی نمایشگرها این نوع  . هستندوغیره

را در یک دسته بندی کلی میتوان  دی ای ال نمایشگر،  تابلوها یعنی فلکس،بنر،نئون و ... می باشد

 :تقسیم بندی کرد  دی ای ال  تمام ثابت و  دی ای ال   دستهبه دو 

 ماننددراین تابلوها زمینه تابلو از مصالح غیر از ال ای دی  : ثابت  تابلو ال ای دی -9-1-2-2-1

شیشه ، فلز، چوب و غیره می باشد و برای نمایش پیام تابلو از المپ ال ای دی استفاده شده 

 (20شکل ) . دمالت را ندارجبه متون و  دادن توانایی حرکتاست و 

 

 (20شکل ) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C
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دراین تابلوها تمام سطح تابلو از ال ای دی می باشد و  :ال ای دی  نمایشگر تمام -9-1-2-2-2 

نمایش پیام با تغییر رنگ و تغییر روشنایی در المپ های ال ای دی صورت می گیرد و توانایی 

 .حرکت دادن به پیام و زمینه را دارد 

 :  ال ای دیتمام  تابلو مختلف اقسام و انواع

خود را  ای دی پیام های ال تمام تابلو از نوع این:  رنگ تک ال ای دی تمام تابلو -9-1-2-2-2-1

 (21) شکل .بصورت تک رنگ و تنها با یک رنگ نمایش می دهد

  
 ( 21) شکل 

پیام  میتوانند تابلو ال ای دی از خانواده این:  رنگ چندال ای دی تمام تابلو  -9-1-2-2-2-2

 محدود )سه رنگ ، پنچ رنگ ، هفت رنگ ( نمایش  رنگ چند با را صرفاً های خود

 (22) شکل  .دهند

 

 (22) شکل 

http://armitaa.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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 تابلو از نوع این : (رنگی یا تمام فول کالر)رنگی  ال ای دیتمام  نمایشگر -9-1-2-2-2-3

دهندکه به آن  را با تمام رنگها نمایش می توانند پیام های خود ای دی ال تمام

) شکل  .میشود گفته هم  LEDتلویزیون شهری  یا و رنگی تمام ال ای دی نمایشگر

23  ) 

 

 ( 23)شکل

  (OLED)دیود گسیل نور ارگانیک نمایشگرهای -9-1-2-3

 به اختصار: )organic light emitting diode ( انگلیسی به دیود گسیل نور ارگانیک

OLEDاست این صفحه نمایش معموالً داری جسم پلیمری است که  پلیمر نورافشان ، نوعی از

ها و سطرهایی بر روی  اجازه میدهد ترکیبات آلی به خوبی در آن جمع شوند، این ترکیبات در ردیف

هایی  ساده قرار میگیرند، این مجموعه از پیکسل انتشار فرایند یک طی حامل صافیک صفحه 

رنگهای متفاوت از خود ساطع کند. این گونه سیستم  تواند نورهای مختلف با تشکیل شده که می

قرار موبایل  و تبلت  : مانند قابل حمل وسایل صفحه و کامپیوتر صفحه تلویزیونتواند در صفحه  می

همچنین  . OLEDتبلیغاتی از آن استفاده میشود آگهی نماهای تبلیغاتی همچوندر موارد ، گیرد

معموالً نور کمتری نسبت   OLEDد.وهای عمومی استفاده ش تواند به عنوان منبع نور در محیط می

برای تشکیل منبع   LEDبد نیست بدانید که ،که ساختار جامد در آن استفاده شده دارد LED به

 .شده استنور نقطه ای درست 

 

http://armitaa.com/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%85%D9%84
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     ویدئو پروژکتور -9-1-2-4 

سفید استفاده وژکتور دستگاهی است که برای نمایش تصاویر انفورماتیک روی یک پرده و یا دیوار پر

 شود می

 

  نمایشگر پالسما -9-1-2-5

چندین سلول های فلورسنت است. این صفحه نمایش از  یشگرهای پالسما، المپنما اساس کار

ای مجزا دارد. در فاصله بین این دو صفحه، گاز  تشکیل شده که هر یک از آنها دو صفحه شیشه

آید. هنگام اتصال  شود که در روند تولید به صورت پالسما )مایع( درمی زنون تزریق می -نئون 

موجب  کنند و در نهایت تلویزیون به برق، این گازها فسفرهای آبی، قرمز و سبز تولید می

 .شوند گیری تصویر می شکل

  

    
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
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