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  چكیده
 و ... کاربری مدوا ، کارکنان سالمت ، بیشتر وری بهره منظور به کاری های محیط در داخلی فضای طراحی یتمدیر

 . است شده شناخته ضرورت یک عنوان به ، جوامع سازی معاصر پیرو که است امری

 های انزمسا تشكیل همچون تدابیری با گذشته های دهه و سالها در موضوع این ، یافته توسعه های کشور در

 توسعه  با امهمگ که اداری داخلی طراحی های استاندارد ارائه و دولتی های ساختمان برای داخلی طراحی مجری

 آنجا از .است ردیدهگ میسر ، می باشد جدید های نسخه ارائه و بازبینی مورد مجدداً سالی چند از هر فناوری و علمی

 نیافته را اراتاد مانند سازی معاصر از منتج فضاهای اماندهیس برای مجالی ، مدرنیته سرعت ایران کشور در که

 شاهد نتیجه در . است رفته پیش تخصصی غیر و ای سلیقه نگاه با موجود فضاهای داخلی طراحی متاسفانه و است

 با و ای شاخه کاری های محیط در  باالخص ، مناسب وری بهره و کارایی عدم ، محیطی بهداشت و سالمت عدم

 .هستیم دولتی چرخشی مدیرت

 تخصصی لزوم بیان رب قصد اداری ی ها فضا داخلی طراحی برای ملزم ضوابط و استاندارها به اشاره با مقاله این در

 ه طور خاص،ب و داخلی معماران و مهندسان تا دارد اداری فضاهای داخلی طراحی بینی باز و دهی سامان ،سازی

 آنكه بدون اند دهش ساخته اخیر های دهه در که بناهایی امثال از نحوی به بتوانند اداری مسئولین و کارفرمایان

 .نمایند جلوگیری باشند داشته داخلی طراحی حوزه در نگری آینده و بینی پیش

  و اداره ساختار درک ازجمله مسئله اساسی مفاهیم  با ابتدا موضوع شناخت مرحله در تا شدیم آن بر مسیر این در

 فضا داخلی اریمعم از انچه توضیح با همچنین . شویم آشنا اجمال طور به ایران معاصر دوران در آن بندی دسته

 داخلی طراحی یریتمد زمینه در پیشرفته های کشور الگوهای و ها ریزی برنامه بررسی با میرودو انتظار اداری های

 .یابیم دست شده بومی یی با رویكرد راهكارها به اداری فضاهای

 را هستند تر رپذی کنترل مدیریت لحاظ وبه داشته بیشتری جامعیت که را دولتی اداری های ساختمان منظور ینبد

 خلی و بهبوداین دستاورد مالک توجهی گردد در باب اهمیت مدیریت طراحی دا انتظار میرود .دادیم قرار هدف

 سطح سالمت و بهروری افراد کارمند.

 

 معاصر دولتی،ایران اداری،ادارات داخلی،فضاهای طراحی :کلیدی هایواژه
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  مقدمه

 و کارایی ودکهب خواهد قادر قدم نخستین در دشو اجرا و طراحی موثر و شده حساب ای گونه به چنانچه اداری کاری محیطهای

 محیط یک با اینكه منض . نماید ایجاد کنندگان استفاده تمام برای پویا فضایی و بخشیده بهبود را اداری فعالیتهای وری بهره

 و محیط یک ایجاد اما . گردید کاری روابط سهولت و نوآوری ، خالقیت انگیزه، ایجاد شاهد ملموس بطور توان می کارا داخلی

 این . است آنها اریاد کارکنان با (دولتی غیر چه و دولتی چه)کارفرما بین روان و شفاف دوسویه رابطه یک پیامد مطلوب فضای

 متقابل رابطه و کار ضایف مطلوب محیط -3 اداری فعالیتهای و کارکنان - 2 مدیریتی نگرش و مدیریت -1 بین گانه سه ارتباط

 .قابل بررسی می باشد (تولید و خواسته)

 توان می ،ره گردید و در چكیده به آن اشا باشد می اداری داخلی فضای برای روش مدیریتی ایجاد که تحقیق کلی هدف شناخت با

 نیز جزئی اهداف به وابسته موارد از نهایی هدف به رسیدن در عبارتی به نموده مشخص است آمده (1 شكل )در که جزئی اهداف

 .نمود بهره

 
 

 )ماخذ نگارندگان( تحقیق نهایی هدف در موثر عوامل بیان و تحقیق از کلی هدف:  1 شكل

 تحقیق روش

 بهتر شناخت كملم که گردد می ایجاد دیگری پرسشهای مسیر این در . شود می آغاز اولیه سؤالهای ای و پرسش با تحقیقی هر

 این روند در تصور دو به تحقیق پیشینه ، شود تصحیح و تكمیل دائماً تحقیق مسیر تحقیق، اهداف براساس . باشد می مسیر

 ترین عمده جمله آن از و داخلی منابع از که. خارجی تحقیقی منابع : دوم و داخلی منابع : نخست : است بوده رسان کمک تحقیق

 و مسكن توزار طرف از که 1376 سال در شرکت رهرو توسط کشور اداری ساختمانهای ضوابط ، زمینه این در تحقیقی کار

 بندی طبقه یا و شناخت منظور به، است پرداخته ساختمانها دست این معماری ضوابط به و است شده انجام شهرسازی

می باشد  روز به و قیقد و گسترده فراوان، های پژوهش و تحقیقاتو از اهم آن  خارجی منابع از و استفاده شد  اداری ساختمانهای

 کردن ملیاتیع و تحقیقات که رسد می نظر به . است این مهم در کشور های پیشرفته توجه قابل ارزش و اهمیتکه نشان از 

 های ستورالعملد عنوان به که سالهاست اصول و کلیات این و رفته فراتر کلیات و اصول تدوین در منابع خارجی ازها پژوهش

 مهندسان، وسطت هم که است خاص مهندسی نظام دارای آن کارگیری به و اجرا عبارتی به و گیرد می قرار عمل مورد اجرائی

 می قرار بازخواست و کنترل مورد مهندسی نظام قانونی نهادهای توسط هم و شود می گرفته نظر در مشاوران و طراحان ، معماران

  که اهمیت ونحوه  مدیریت فضای اداری است کمک شایانی نموده است. ما تحقیقاتی سوم بخش در که گیرد

نحوه ساماندهی و استاندارد  هدف :

 سازی فضاهای داخلی اداری

مدیریت و اجرایی 

 نمودن هدف

اشاره و شناخت 

استانداردهای فضاهای 

داخلی برای معماران ، 

 گان مهندسان و سازند

ارائه و ایجاد استانداردهابرای 

کاربران )ثابت و غیر ثابت 

 (بهره وران فضاهای داخلی
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 های طرح در شده انجام تحقیقات ، کتابها ، مقاالت شامل ( ای کتابخانه منابع عمومأ ، مطالعه این در تحقیق اساس مبنای

 انجام پیشرفته کشورهای مطالعات در ویژه به که مختلف و متعدد منابع و ها تجربه به توجه با . باشد می ...) اینترنت، هشی،پژو

 های سازمان رد عملی پیشنهاداتی شامل آن رهیافت که گردد دستاوردهایی به منجر خوبی به تواند می شناخت مرحله در شده

 .گردد کشور اداری

 

  موضوع شناخت-1

 ایران معاصر دوره در آن بندی دسته و مفهوم اداره شناختالف : -1
 تعریف مفهوم اداره   

 آن که )اداره یک در پایه فعالیت .شود می تلقی ای حرفه یا اداری تجاری، های فعالیت انجام برای مكانی عنوان به معموال 1اداره    

 هایی خروجی به آنها تبدیل و اطالعات جنس از هایی ورودی ریافتد طریق از آفرینی ارزش از عبارتست (دارد جمعی صورتی نیز

 [7].اقدامات و ها سیاست تصمیمات، جنس از

 کاربری به آن های قسمت کلیه که است ساختمانی اداری ساختمان شد، قائل تمایز اداری فضای و اداری ساختمان میان باید

 در مختلف احدهایو اینكه یا و باشند سازمان یا مجموعه یک اختیار رد واحدها و طبقات تمام است ممكن .دارد اختصاص اداری

 های سرویس ،مالقات اتاق چندین یا یک پذیرش فضای یک دارای شرکت هر حالت، دو هر در .باشند مختلف های سازمان تملک

  .بود خواهد باز پالن با یا منفرد ادارات طور همین و بهداشتی

 عنوان به .باشد گرفته قرار اداری غیر ساختمانی در است ممكن و شود می انجام اداری کار آن در هک است فضایی اداری، فضای اما

 معماری کیفیت به وجهت امر همین داردو اداری فضاهای به نیاز نیز، درمانی حتی یا فرهنگی آموزشی، کاربری با ساختمانی مثال

 .کند می تر پررنگ را اداری فضاهای داخلی

 معاصر دورانیران در نظام اداری ا

 سرپرستی به قاجار كومتح .قاجار شاه آخرین ، شاه احمد زمان دردر سلسله قاجار حكومت مرکزی پایدار دوباره بنا نهاده شد اما 

 در .آمد دنیا به انمازندر در خورشیدی 1256 سال در رضاخان .باشد داشته پهلوی رضاخان برابر در چندانی مقاومت نتوانست او

 مهمترین که جلسم قانونی قدرت از استفاده با رضاشاه طرفداران .رسید قدرت به نظامی کودتای با رضاخان  1299 سال اسفند

 سلطنت ملی، شورای جلسم نمایندگان رای با و رساندند تصویب به را قاجارها خلع واحده ماده بود، مشروطه نهضت از آمده بر نهاد

  .شد موروثی رضاشاه خانواده در

 ریشه .کرد سرکوب را محلی های حاکمیت از بسیاری و نمود برقرار را راهها امنیت ای حرفه و جدید ارتشی ایجاد با شاهرضا

 کامل اعتقاد نیرومند دولتی برای قوی ارتش یک جستو مسلح نیروهای و ارتش گیری شكل در باید را رضاشاه اداری اصالحات

 کشور اداری دستگاههای در کار برای را بسیاری کارمندان و کرد اصالح را کشور مالی رامو جدید، مالیاتی نظام طریق از او .داشت

                                                 
یک اتاق، مجموعه ای از اتاق ها یا ساختمان ها که در »این گونه تعریف شده است: ]office[در لغت نامه آکسفورد، واژه اداره  - 1

ختمان ا ساییک اتاق »در تعریفی دیگر در همان لغت نامه می آید: «. آن اشخاص معموالً در حالت نشسته پشت میز مشغول کارند

 «. که برای هدفی خاص، بویژه برای تامین اطالعات یا خدمتی، مورد استفاده قرار می گیرد

چند دائره  ر اداره بههداره و اقسمتی از وزارتخانه. هر وزارتخانه به چند "در لغت نامه دهخدا واژه اداره، این گونه تعریف می شود: 

  "شود. منشعب می
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 به روزافزون طور به دولت کارمندان .آورد فراهم بزرگ دیوانساالری یک رشد برای ای پایه نفتی و مالیاتی درآمدهای .نمود استخدام

  .شدند تبدیل مدرن و میانه شغلی های گروه از مهمی بخش

 به توان می زمینه نای در .شد تصویب قضایی و مالی اداری، خدمات کردن مدرنیزه برای قوانینی اداری، – نظامی شبكه ینا در 

 جمله از مختلف اریاد تشكیالت رضاشاه دوره در مجموع در .کرد اشاره احوال ثبت سازمان تاسیس و عدلیه وزارت سازمان تجدید

  .یافتند ای تازه نظام کشور وزارت و دادگستری ارایی،د هنر، و پیشه شهربانی، ها، شهرداری

 نیز معماری .گرفت خود به صنعتی و اداری جامعه یک چهره اقتصادی و اجتماعی سیاسی، تحوالت علت به دوره این در تهران شهر

 می نامیده ملی سبک ننواع با دوم پهلوی دوره در خصوص به که سبكی دوره این در .گرفت قرار حاکم ایدئولوژی بسیار تاثیر تحت

  .یافت بسیار رواج شد

 نیكالی اثر پست اداره ساختمان از توان می شدند بنا ملی سبک به گرایش با و دوره این در که اداری ساختمانهای جمله از

 ملی سبک نماینده نوانع به آن از توان می که اداری ساختمان اما .برد نام دوبردل مارل روالن اثر دارایی وزارت کاخ و مارکوف

 این در .باشد می 2 ) كلش (هاینریش اثر تهران فردوسی خیابان در ایران ملی بانک انداز پس صندوق ساختمان برد، نام رضاشاهی

 [2]  .اند آمیخته هم در باروک معماری تناسبات با هخامنشی معماری عناصر ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [3]ماخذ   -اسكیس، ملی بانک انداز پس صندوق:  2كل ش

 

ای صول سیاستهشهاو ادر ابران نظام اداری خود محصور در نظامی بزرگتر به عنوان نظام جمهوری اسالمی بوده که مبتنی بر ارز

رایی است.که همگار آنهنظام مندی کل نظام های رهبری ، قانونگزاری ، قضایی ، مجریه شرط اساسی تعادل پایدکلی نظام میباشد .

 .[4] .ه رییس جمهور استآنان برعهد

 21 شامل که رارگرفتق گانه سه قوای عهده بر امور اداره و قرارگرفت امور کلیه راس در فقیه والیت اسالمی جمهوری دوران در

 ه دسته قرار می گیرند: سساختمان های دولتی ایران عموما در   . [3] .است جمهوری ریاست نهاد به وابسته سازمان 5 ، وزارتخانه

  جدید و اختصاصی -3 قدیمی دولتی -2 اختصاصی یرغ و ستجاریا -1
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   اداری فضای داخلی طراحی کلی واصول داخلی طراحی شناختب : -1

  تعریف معماری داخلی 

" :کند می تعریف اینگونه را 2داخلی طراحی معماری، تاریخ با آشنایی کتاب در ولو بنه و لئورنارد  جهت که اعمالی مجموعه به 

 داخلی طراحی شود، می انجام رنگ و نور عناصر، چیدمان ساختار، لحاظ از بناها داخلی فضای در تغییر ایجاد ویا  سازی بهینه

 بسته مناسب، فضایی آوردن پدید و ساکنان استفاده در سهولت برای هایی حل راه ارائه منظور به طراحی3 ) .كلش (شود می گفته

 [1]". شود می انجام بنا کاربری نوع به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   – O+A استودیو- giant pixel پروژه 3 : شكل

    www.archdaily.com ماخذ 

 

 کردن سازگار و سازی بهینه آن هدف بلكه نیست، داخلی فضای یک ظاهری یا بعدی وضعیت بهبود به مربوط تنها داخلی طراحی

  .است شده ساخته محیط یک برای نظر مورد های استفاده

 پویایی، جمله از نظر مورد اهداف به رسیدن برای هدایتگر، و شناختی زیبایی عملكردی، روندی عنوان به آن از توان می واقع در

 و كیفیزی کارکرد هبودب را داخلی طراحی هدف پایل جان راستا درهمین  .[5] .کرد یاد زندگی روش کردن بهتر یا و بازده افزایش

 . [8] .راند می آنها در زندگی روزمره های فعالیت انجام تسهیل جهت ساختمانها، داخلی فضاهای روانی

"داخلی طراحی" واژة است ذکر شایان " واژة از اللفظی تحت است ای ترجمه  interior design"  معماری" ژةوا آنكه حال  

"داخلی "طراحی" .دانست بهتری معادل توان می را   حال شود می یختنر نقشه تا ترسیم از مفاهیم از ای گستره شامل یفارس در 

"معماری" آنكه "دیزاین" مفهوم با بیشتری قرابت    .دارد 

 

 

 

                                                 

هنر یا فعل برنامه ریزی و نظارت بر طرح و اجراء فضاهای "طراحی داخلی این گونه تشریح شده است: در لغت نامة وِبِستر واژة  2

ای زی طراحی شده برهماهنگ سا"واژه نامة آکسفورد نیز طراحی داخلی را چنین تشریح می کند:   "داخلی معماری و مبلمان آنها

 "ق یا ساختمان به صورت هنرمندانه.به جلوه درآوردن رنگ ها، اثاثبه و سایر اشیاء در یک اتا
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 معماری داخلی در فضاهای اداری  اصول 

 پشتیبانی اناتامك ارائه و ادارات داخلی های حوزه در مراجعین و کارمندان نیازهای رفع برای ریزی برنامه یعنی :3کارایی و قابلیت

 ایجاد همه برای کارآمد و موثرتر فضایی که دهد می را امكان این که داخلی معماری راهكارهای ارائه در کارمندان برای مشترک

  .کند

 راحتی به که باشد ای گونه به طراحی اجرای و انتخاب همیشه، داخلی، فضاهای تجهیز و توسعه در اینكه یعنی  :4پذیری انعطاف

 .ساخت فراهم کنندگان استفاده و فعالیت برای را بهینه تغییر و پذیری طبیقت بتوان

 که ای گونه به باشد نگر آینده و جهانی اصولی، مند، قاعده که شود هایی تصمیم آغاز به منجر که نگرش این یعنی:  5اریپاید

  .نگردد سریع و گسترده شدن روز به و سازی بهینه به منجر

 (پشتیبانی حوزه در چه و کارائی و عملكردی حوزه در چه )اداری فضای در داخلی اجزاء تمامی که عنیم بدین :6  سازگاری

  .باشد هماهنگ و آسان شدن وجور جفت عبارتی به و پذیری تطبیق سازگاری، و استاندارد یک براساس

 به بایستی تجهیزات، و مصالح ، امكانات بخش در چه و طراحی حوزه چه ، استاندارد خدمات ایجاد و ارائه که صورت این هب : 7دوام

"زمان تست" از اصطالح "هزینه و کیفیت" بین همیشه .آیند بیرون موفق   این در بایستی اینكه ضمن .دارد وجود منطقی رابطه 

"دوام" "دوام" ویژگی که موثر عوامل از یكی .گرفت نظر در نیز را استفاده میزان و مناسب عملكرد داخلی، فضاهای برای   اثر را 

  .گردد می بر مجموعه آن مدیریت حوزه به عمدتاً که است نگر آینده و اندیشمندانه گیری تصمیم سازد می بخش

 شخصی مدیریتی که اداری ساختمانهای نظیر داخلی فضاهای برای فراوان احتمال به ویژگی، این  :همیشگی یا:    8 زمانی بی

"هزینه"موضوع دو قبال در اداری داخلی فضای اجزای و طراحی .باشد کارآمدتر اندتو می (دارند دولتی مدیریت) ندارند  و 

"سلیقه" "زمانی بی" نگرش با تواند می هست دولتی های مدیریت گریبانگیر معموالً که   فضایی زمانها، همه برای اجرا یا و 

  .نماید ایجاد کاربران برای مداوم و همیشگی نسبتاً و خوشایند

 های سلیفه اب روز مد هماهنگی همه، برای آشنا و مرسوم های مبلمان هماهنگ، عناصر بصری، ویژگیهای همچون ویژگیهایی

"زمانی بی" برگیرنده در تواند می همگی ... و ساز هزینه چندان نه اما مطلوب کیفیت عمده، تغییرات به نیاز عدم تاریخی، و سنتی  

"همیشگی" یا و  . [12] .باشد اداری سازمانهای و ادارات در داخلی فضای بودن 

 

 قوانین و استانداردهای معماری داخلی در فضاهای اداری -2
 ، انگلیس آمریكا، ، کانادا) مختلف کشور 5در مشترک اداری فضاهای داخلی معماری استانداردهای و قوانین قسمت بخشی ازاین در

 این انتخاب در .شد خواهد ارائه است، شده تدوین و آوری جمع هاکشور این تحقیقاتی های سازمان توسط که ( استرالیا و المان

 نحوه . گردد بررسی مختلف های قاره در و مختلف های فرهنگ از کشورها این که است شده سعی بررسی جهت نمونه کشورهای

مواردی همچون  ها .بهدر تدوین استانداردها در کشورهای مختلف تفاوت داشته و گستره آن وسیع است در این استاندارد برخورد

ه است . به طور نمونه در یررسی و ...  به میزان زیادی پرداخته شد مصالح مربوط به عناصر داخلی فضا، مسائل رفاهی و امنیتی

لذا   [13]استاندارد های فضاهای اداری ارتش آمریکا مصالح مورد استفاده در عناصر و مبلمان داخلی دقیقا مشخص شده 

                                                 
3 Functionality              
4 Felexibility 
5 Sustainability 
6 Consistency 
7 Durability 
8 Timeless 
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در مدیریت طراحی فضا  در گزینه ای مشترک به بررسی های ابعادی ریز فضاهای کاری اشاره خواهیم کردکه در این قسمت و 

 نقش پر رنگی داشته و حائز اهمیت است.

 در اداری ضاهایف اولیه مطالعات عنوان به اول مرحله در که مواردی شناخت از پس قسمت این در ها نمونه این بررسی اهمیت

 را گرفته صورت بهمشا تحقیقات تحقیق، پایانی بخش در و کار ادامه رد که دهد می را امكان این ما به فتهگر صورت کشورمان

 مسائلی و مذهبی یمی،اقل قومی، جمعیتی، فرهنگی، مسائل به توجه خصوص این در لذا .نماییم استفاده آن مثبت نكات از و بررسی

 مقایسه هب تحقیق های بخش مهمترین از یكی عنوان به فصل این بندی جمع بخش در که باشد می اهمیت حائز دست این از

 . است رفتهگ صورت  راهنما و نامه توصیف تهیه و عزیزان کشور با آن سازگاری سوم مرحله در و ها تفاوت این اجمالی

 

  اداری فضای ابعادی در های استانداردالف : -2
گیر  فصل و زمانمکامال  مرحله در فرایند طراحی فضا است. این فرایند می تواندتوسعه استانداردها یا برنامه ریزی اغلب اولین 

مان ا برای سازرمدتی  باشد. با این حال مزیت آن تنها ایجاد طراحی موفق فضای اولیه نیست، این فرایند می تواند طرح طوالنی

 [12]استفاده کنند.ایجاد کند تا از فضاهای چندگانه در کشورهای مختلف 

دارای  اروپا نیز ، شمالر اروپا اغلب، ادارات خصوصی و فضاهای تیمی یا اتاقهای گروهی استفاده می شوند. مانند شمال امریكاد 

قوانین  وزیاد  سنت قوی در خصوص ادارات خصوصی یا ادارات شبه خصوصی با وضعیت باالتر هستند. در انجا ساختمانهای ملی

استای رات در ایط کاری خاص می شوند. در انگلستان و اروپایی امروزی، برخی تغییراستخدامی وجود دارد که منجر به شر

جود ووند ، سیاستهای اداری به سمت ایجاد فضاهای جدیدی که بیشتر مشارکتی هستند و سبكهای کاری جایگزین پیش می ر

  [11]ارد. ای قرار د هزینه در باالترین مقیاس دارد. هزینه های امالک نیز در اندازه ادارات تاثیر دارد، با توجه به اینكه لندن
 

 نگلیسدر ا معمول یاستانداردها : 2 جدول                                                      فضا در اروپا استانداردهای : 1جدول 

 (              vanmeel/2000,P.G2خذ ما(                                                       ) vanmeel/2000,P.G2ماخذ ) 

 

 
  

 
 

رایش ادارات به در نظر گدر آمریكا، . استانداردهای اداری انگلستان کمی شبیه به آمریكا است و تمایل به سمت کوچكتر بودن دارد(

 . داشتند 1990در دهه گرفتن فضای کوچكتری برای کارهای مدیریتی و تخصصی 

میانگین فضا به ازای هر  شهر

کارمند )فوت مربع /متر 

 مربع(

 181/16.8 مرکز لندن

 274/25.5 فرانكفورت

 258/24 امستردام

 258/24 براسل 

اندازه معمول اداره  نوع فضا کاربری

 )فوت متر مربع(

 30-20 / 232-215 اداره اختصاصی مدیر/ کاربر ارشد 

 15-215/20-161 اداره اختصاصی مدیر/ سرپرست بخش 

 15-161/10-108 اداره اختصاصی  مدیر/ متخصص 

 97/9 اتاق گروهی/ طراحی باز  متخصص

 97/9 طراحی باز منشی/ اجرایی 

 9-97/7-75 طراحی باز دفتری

 6-97/9-65 اتاق گروهی / طراحی باز داللی/تجاری
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 استانداردهای فضا در امریكا : 3جدول 

 1994-1997المللی  : انجمن مدیریت تسهیالت بیناخذ . م

 1997فضا به ازای هر کارمند 1994فضا به ازای هر کارمند کاربری شغلی

 280/26 289/26.9 مدیریت ممتاز

 193.17.9 200/18.6 مدیریت ارشد

 142/13.2 151/14 مدیریت میانی 

 114/10.6 115/10.7 متخصص ارشد

 92/8.6 90/8.4 تكنیكی/ متخصص

 84/7.8 81/7.5 دفتری ارشد

 73/6.8 69/6.4 دفتر عمومی

 همسان و یكسان روش یک آن عملكرد و GNWT 9طراحی داخلی فضاهای دولتی در کشور های شمال غرب کانادا استاندارد

 از شده منعكس و موثر، عادالنه، اداری فضای واگذاری میدهد اطمینان استاندارد .میكند ارائه اداری فضای برای بندی تقسیم

 [10].دمیكن تضمین را باشند سازگار باهم بندی بودجه و ریزی برنامه که استراتژی اساس بر استاندارد .دارد را کار بریکار نیازهای

 
 : میزان فضای پیشنهادی بر اساس تعداد کارکنان 4جدول 

 [6]ماخذ : 

 

 ارکنانکتعداد 

 فضای پیشنهادی استفاده

 )کارکنان در فضای قابل استفاده(

Ft متر مربع 2 

 236،8 22،0 5الی  1

 215،3 20،0 10الی 6

 200،3 18،6 20الی 11

 200،3 18،6 40الی 21

 193،8 18،0 نفر به باال40

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9Government of the North West Territories  
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 مدیریت طراحی داخلی در سازمان های اداری  -3

 الف : وظایف سازمان طراحی داخلی ادارات-3
که .رداخت ک اداره دولتی خواهیم پدر این بخش به نحوه برنامه ریزی طراحی داخلی توسط سازمان طراح برای ی

 طور مثال  به ست.اطالعات آن از مجموع روش بندی این مهم در کشورهای توسعه یافته جمع بندی و الگو برداری شده ا

 و کنترل ،سعهتو ، بست مسئولنام دارد که   (PWS) دولتی خدمات ادارهدر کانادا سازمان طراحی داخلی فضاهای دولتی ، 

 تضمین را ندارداستا بر منطبق داخلی فضای بندی تقسیم نیز و باشد می (GNWT) غربی شمال دولت برای دفاتر دجدی یزبازسا

عنوان  مع بندی وجاز جمله اهدافی که این سازمان ها به طور مشترک مد نظر قرار می دهند را بدین صورت می توان   .میكند

 نمود : 

 باشد داشته کاربرد دولتی  های اداره تمامی برای تواند می که استاندارد فضای حفظ و توسعه. 

 در بازسازی ملیاتع پیشنهاد جمله از ،سازمان های دولتی  فعلی جایی جابه و تغییر برای درخواست یابی ارز و بررسی 

 .است اضافی و جدید فضاهای افزایش برای درخواست و بزرگ های پروژه

 دولت   برای وماید ان را بهینه نکارمند فضای و کند فراهم زیادی اراییک است، ممكن که انتخابی های گزینه شناسایی

 .باشد تر صرفه به مرقون

 دولت  مالكیت تحت اداره موجود فضای کنترل اجازه  

 فضا از مفید و موثر استفاده 

 عملكرد و کاربرد برای سازی فضا مناسب 

   نگهداری و حفظ درجه سطحبهبود 

 [12]. شهرداری اصول و آتشنشانی همسازی و تطابق با اصول  و بهداشت و یایمن های دستورالعمل توجه به 

 

 داری اب : وظایف سازمان ها ، شعب و بخش های -3
 و لکیی توسط وی داخلیه عنوان اولین وظیفه مسئولین، حیطه اختیارات و میزان بودجه در اختیار به منظور اختصاص به سامانده

 مدیره هیئت به را بودجه به مربوط درخواست و مشخص گردد. بازبینی ، پیگیری بایدخدماتی و دولتی های اداره رئیس معاون یا

سازمان  با همكاری كاربهفضای بهبود و توسعه برای فراخوان  را توسط اداری کارکنان و پس از تصویب ، معاونت، میشود ارائه مالی

 .عوت می نمایدو  د جدید فضای از استفاده درخواستیا اضافی،و فضای ، و درخواستی نیاز مورد فضای شناساییبه منظور  طراح

 :می گردد  ارائه موجود فضای بازسازی برای به سازمان طراح موارد ذیل تهیه و  شامل اطالعاتی
 رسی استخدام و یا تعدیلبر درحال فصلی،و ،پاره وقت ،تمام وفت، کارکنان سمت از فهرستی تهیه 

 ) شود درخواست است ممكن نیز شغلی توضیحات از ای خالصه  (  شده مصوب سازمانی چارت( 

 کاربردی پشتیبانی نیاز مورد فضای 

 دور راه از ارتباط و امنیت و حفاظت نیاز 
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 جابجایی پروژه شروع و آغاز به برنامه اساس بر منطق و پایه بر برنامه شرح 

 در شده بینی شپی تغییرات یا / و خاص اصدمق برای اضافی فضاهای هرگونه به نیاز که برنامه تغییرات شناسایی 

 .میدهد  توضیح را کارکنان تعداد

  موثر جدید و موجود نیاز مورد های برنامه تطابق های گزینهدر نظر گرفتن. 

  و حذف  ابقسو حفظ برای بایگانیبه منظور مدیریت  مواد، بایگانی و روزانه سازی ذخیره بررسی و جداسازی

 [10].الن های کار فضاهای کم کاربرد از س

 در تقسیم بندی  فضا کالن ریزی برنامهپ :الگوی  -3

 برایضای اضافه ف و کاری های ایستگاه موقعیت شامل که است شده داده تخصیصفضایی خاص  ، موقعیت هر برای هاداستانداردر 

 .میباشد %25 دشگر در عامل این برای استاندارد توصیه .شود  در نظر گرفته میکار محیط در گردش عوامل

 ارهایک و وقت، پاره ، کاربری برحسب مدت میتوان را کار محل همجنین،.میشود انجام برنامه ریزی کالن کارکنان تعداد اساس بر

با پالن  کاری محل وقت م کارکنان سایر و فصلی کارهای به کانادا  استاندراددسته بندی نمود . به طور مثال  .سال طول در فصلی

 هستند مستقر دفتر رد روز طول در که کارکنانی برای مزاحمتی فصلی کارکنان گروه اگر) 4كلش (میكند توصیه مترمربع 3.9 و باز

 . دمیكن توصیه را مالقات اتاق ازقبیل پایه فضاهای سایراستفاده از  موقت طور به رداستاندا باشند، داشته

 نیاز کوچک و بزرگ چه تری،دف هر .کنند می دیكته را الگویی دفتر اندازی هرا برای گروه در شده تعریف کارکنان تعداد حال، این با

 اما .دارند را تجهیزات محل و انبار نوشیدنی، کیشه مالقات، محل انتظار، / پذیرش همچون مشابه پشتیبانی مكانهای به دسترسی به

 کالن تخیصیص به نیاز کم کارکنان با دفتر، ابراینبن است، کمتر نیاز مورد پشتیبانی فضای به کارکنان نسبت کوچكتر دفتر برای

 کالن خیصیصت مترمربع 18.6 متوسط حد از کمتری نیاز رفته هم روی زیاد اعضای تعداد با دفتری خدمات آنكه حال دارد،

 . [10].دارد

 

 پیكربندی، کاری یفضا زیبازسا و اندازی راه و نصب جدید های هزینه کاهش ، ساخت زمان اتالف از جلوگیری به منظور همچنین

پیشنهاد می  ارکنانک گروهی کار و کاری فرهنگ سطح با سو هم ، با پالن باز بهینه و پذیر انعالف فضای خلق به صورتفضا کلی

 .شود
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  ”Box Moves“ استاندارد هبرپای کاری فاتر: د  4 شكل

http://hdgreatimages.com/2016/05/04/interior-design-office-cubicle/ 

  :یافتند سوق رزی اداری فضای تحوالت سوی به در کشورهای توسعه یافته  دولتی بخشفضاهای اداری  استاندارد  مدیریتدر 

 شدند تبدیل اداری باز فضای به کاری ایستگاههای ٪90 از بیش. 

 از ترکیبی که آشپزخانه قبیل زا استراحت برسی،مكانهای و نقد اتاق جلسه، های اتاق در بخصوص بیشتری فضاهای 

  .است یافته اختصاص باشد، اتفاقی های جلسه و خوردن برای فضای

 نظر در کارمندان به غیره و استراحت سالن بررسی، نقد و تمرکز اتاق ، کار اتاق به اختصاص برای بیشتری های گزینه 

 .است شده گرفته

 5كلش ( (کارمند هر برای مربع متر 18 از کمتر اغلب )پرسنل و کارمندان بیشتر فضای تخصیص (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مربع متر 7.4  پایه کار اتاق :  5 شكل

http://www.vogue.com/ 

 

 داخلی پارتیشن ویر بر بلند کچی دیوارهای برخالف آن شكل و طراحی .ساخت مختلفی انواع به میتوان را کار اتاق ظاهر و شكل

 .نمیكند محدود را آن اطراف شده احاطه سقف و دیوار با که انیساختم مدل همانند شده، درست فلز از

 

  کنترل و نظارتت : -3
 انطباق  

 برای ستانداردفضای الزما .میاورد فراهم کاری گروه هر برای به را نیاز مورد میزان فضای سهمیه تعیین برای فرمول یک استاندارد

 به بخشی تا میدهد ازهاج نیز و میباشد کارکنان از هریک برای کار اتاق شامل فضا این .داشته بیان را کارکنان به مربع هرمتر

 مچنینه وآشامیدنی های کاری،دستگاه محیط تجهیزات مشترک،بایگانی، قسمت های .)شود تخصیص اداره پشتیبانی قسمت

 .(میباشد چرخه این به ارتباط در که هرچیزی
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 فضای كاناس برای ممكن های حل راه و بررسی درخواست هر .میشود ارسال به سازمان طراح خاص فضای برای ها درخواست

 گزینه کامل رزیابیا و بخشیدن توسعه برای سازمان طراحی داخلی طراحان و ریزان برنامه .گیرد می قرار بررسی مورد پشتیبانی

 .کرد خواد مشورت کاری گروه با عملی های

 

 

 انطباق عدم 

 فضایی با متناسب شده محاسبه مساحت و دهد می انجام را کالن ریزی برنامه کارمندان، تعداد اساس سازمان طراح داخلی ، بر

 شد داده جا در پالن باز پایه کار اتاق در کارکنان اکثریت اگر .میكند فراهم را پشتیبانی عوامل هم و کارکنان هم دادن جا برای

 اتاقهای شامل که اداری تجهیزات برعكس .میدهد قرار خود حطر در مشترک فضای انواع عنوان به را مساحتی ایجاد مجوز اداره

 .نمیباشند تجمع ضایف ایجاد و تیمی کار مالقات،  و جلسات انواع دادن جا به قادر هستند بزرگ کاری ایستگاههای یا و محصور

 عنوان به "فضای خاص"  .کنند می اضافه خود کالن ریزی برنامه به را 10"خاص فضای  "،سازمان طراحی داخلی ریزان برنامه

 های نمونه از یآموزش و یامنیتبخش البراتوار،.است شده مشخص کارگروهی نیاز مورد بنیادی های برنامه در  که است عملكردی

  .است شده مشخص پروژه سفارش براساس مكانها این .به شمار می آیند فضای خاص 

" نباشد گهماهنسازمان طراحی  اداری محاسبات با کارمندی زمانیكه "انطباق عدم   به گروه فترکارید افزایش برای است ممكن 

 این .خصوصی و محصور کار اتاق برای درخواست. به طور مثال  شود می ارائهسازمان طراحی توسط فرم مخصوص آن  

 فضا افزایش به که دیرعملك شامل کامل توضیح ارائه با سازمان طراحی به و گرفته قرار مدیریت اداره تایید مورد باید درخواست

 یا و خواستدر مالحظات بدون مرتبط مخاطرات از فهرستی عنوان به همچنین و نماید کمک مساحت افزایش در مؤثر کاربری

 [6] .میباشد شده ارائه مساحت بهبود و افزودن در خواست برای این شده مشخص مزایای

 :انطباق عدم برای درخواست یابی ارزش معیارهای •

 :میكند ررسیب را ذیل موارد سازمان طراحی ، میشود، ارائه مساحت بهبود و فضای خاص برای ارزشیابی درخواست که زمانی

 میكند؟ دهی سرویس را نیاز مورد برنامه فضا آیا •

 میشود؟ استفاده مشخص هدف برای سال / ماه / هفته طول در مرتب طور به امكانات آیا •

 میكند؟ توجه امنیت و حفاظ اهمیت یا و ایمنی و سالمتی موضوع به درخواست آیا •

 سازمان دولتی رد دیگر جای در را عملكرد انطباق فضای توانید می است؟ شده گرفته نظر در جایگزین های حل راه آیا •

 گذاشت؟ اشتراک به گروه سایر با را امكانات  توانید می یا و یافت

 است؟ شده دیده ردفت اندازی راه و نصب به مربوط عملكردی مالحظات و فضا سازش پذیری انعطاف از این بر عالوه آیا •

 میباشد؟ اقتصادی ریزی برنامه پایه بر درخواست آیا  •

 

                                                 
10 Spatial place system 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
  فضا بندی تقسیم خرد در ریزی برنامه الگویث : -3

 این . .تاس وابسته اه آن عملكرد و کاری گروه به نیز خود که دفتر مساحت کل تعیین به میكند کمک خرد ریزی برنامه ابزارهای

 .گیردمی صورتخرد فضا  بندی تقسیم با که دارد  (خدمات)عملكردپشتیبانی و کار محل برای مساحت به نیاز فهرست

خرد به طور  ندیب تقسیم ثبت محدوده در هریک از مشتمل کاری گروه برای شده داده بسط ریزی برنامه الگوی مثال عنوان به

 .نمونه ارائه می گردد

 
 فضاها ریز محاسبه – خرد ریزی برنامه الگوی:  5جدول 

 [10] ماخذ :

  فضاها ریز محاسبه – خرد ریزی برنامه الگوی

 (مربع متر) کاری های محل
 کل

 کارکنان

 خرد بندی تقسیم :هدف

  کارمند  4به ازای 

 مترمربع 88= 4*  22
 

 مدیر معاون کارمند تمام وقت کارمند فصلی

 کاری ایستگاه     

 کاری های ایستگاه بندی متقسی     

 کاری های ایستگاه کلی بندی تقسیم     

 %25 گردش مسیر     

پالن باز با  نوع

 4ایستگاه کاری 

 متر مربع

پالن باز با  نوع

 8ایستگاه کاری 

 متر مربع

پالن باز با  نوع

 10ایستگاه کاری 

 متر مربع 

 14پالن محصور  نوع

 متر مربع
 جژء کاری های محل بندی تقسیم 

 (مربع متر ) بندی تقسیم

 پایه فضای نسبت به فضا کارکنانتعداداساس بر بندی تقسیم

 جلسه اتلق  ضیحتو

 کوچک  8 - 5 صندلی

 متوسط  15-14  صندلی

  بزرگ  (کرد بندی تقسیم متوسط اتاق دو به میتوان)  32-30 صندلی

 یرفاه های اتاق

 م) فكر(اتاق ارا  کار صندلی و کار، سطحمیزان 

 نفره 2 جلسه  تفره دو جلسه اتاق

 تجهیزات  اداری

 آشامیدنی کیشه  فریزر یخچال ویو، ماکرو لگنه، دو سینک

 کار مرکز / تجهیزات  

 کمكی و مكمل تجهیزات  بازیافت /اضطرارى اقدام و سطحی بندى ،طرح فكس، کپی، دستگاه چاپگر،

 پذیرش

 کوچک اتاق  کت آویز با نفره دو

 متوسط اتاق  لباس کمد با نفره چهار

 بزرگ اتاق  لباس کمد با نفری شش

 سازی ذخیره
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 ذخیره منبع  

 سازی ذخیره کابینه  

 نفر( یک برای) بایگانی قفسه یا کابین  

 مترمربع پایه مساحت کل مجموع  

 %25 گردش در مسیر  

 جژء کاری های محل بندی تقسیم  

 

 

اص را ضاهای خففضا های مورد نیاز میزان مساحت خالص به دست آمده از تقسیمات خرد و مساحت خالص به منظور محاسبه کل 

در نظر گرفته فضا، نوسان و پیشرفت عوامل%  عوامل نوسان فضا 5% مجموع آن به منظور مسیر گردش و  همچنین به میزان  25با 

 محیط مجدد ندیب تقسیم و ساز و ساخت برای فضایی تا میكند کمک نیز ساله پنج تا یک پیشرفت منطبق زمانی چارت می شود.

 .شود فراهم کاری

 

  گیری نتیجه

می شد در حال رر به وفو اداریسازمانهای در دوران معاصر ، همگام با رشد تكنولوژی و زندگی شهری، ساختمانها و فضاهایی به نام 

نها جنبه نماید ، ت بری میو ساعات حضور افراد با فضاهای مسكونی برا توجه به طراحی داخلی این فضا ها که به لحاظ کاریرد .باشد

 د.افراد ، بهره وری و سهولت امور اداری و ... تاثیر به سزایی داربرمیزان سالمت زیبا شناسی نداشته و 

ما با ار کنند. اکحدودی مافراد می توانند در فضای تنگ، خصوصا در حین مرحله هیجانی شروع به کار سازمان یا پروژه، برای مدتی 

نی کند. را پشتیبا ر آنهاگذشت زمان، بهترین روش برای پشتیبانی از قابلیت تولید و حفظ کارکنان، ارائه فضای مناسبی است که کا

 این امر به صورت اتفاقی انجام نمی شود و به یک طرح نیاز دارد. 

استانداردها .د است طراحی جهت رشد آتی و نیازهای فضایی ارزشمن بررسی مناسب استانداردها به عنوان شیوه ای برای تحقیق و

فراد و ر ممانعت اتواند د استانداردها می ،توجیه برای انتقال به ساختمانهای دیگر مفید باشندو می توانند به تنظیم زمان بندی 

ا به وره ای آنهزبینی دیم استاندارد و باتنظ.گروهها از ادعای فضای اضافی و ایجاد نارضایتی در میان همكاران آنها کمک کند 

 وکارمندان  رات ازکارفرمایان کمک می کند تا در جریان چگونگی تغییر مشاغل و نیازها باشند. بررسی چگونگی پشتیبانی ادا

 .بخش جدا ناپذیر و مهمی از طراحی کلی سازمان است و مدیریت آن ، چگونگی انجام کارها
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