
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 

 

طراحی ساختمان نظام  قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:    946در مهندسی 

 

 الزامات مهم در طراحي ساختمان نظام مهندسي

 اقتصاد

يک ساختمان اداري مناسب بايد ارزش اقتصادي در دوره عمر خود    

را دارا باشد در فاز طراحي، راه حل هاي متفاوت براي بهينه 
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رنظر گرفته سازي هزينه هاو ارزش افزوده پس از اتمام کار بايد د

شود بايد درنظر داشت يک از روش هاي موثر، پائين آوردن هزينه 

هاي نگهداري و سرويس ساختمان در زمان بهره برداري است که در 

 هزينه هاي طول عمر ساختمان نيز تاثير مي گذارند.

 

 عملکرد / نگهداري

ساختمان بايد در تمامي دوره عمر خود به نيازهاي متفاوت    

کنندگان جواب بدهد اين نيازها، درصد نياز به فضاهاي استفاده 

عمومي، تصور آن از فضا، ساعت هاي کاري، تغييرات جمعيت، مسائل 

امنيتي، اندازه ادارات و شرکت ها، پتانسيل رشد، جوابگويي به 

نيازها در طوالني مدت، تغيير تجهيزات زيرساختاري، مسيرهاي 

ي و جابجايي قطعات تجهيزات مخصوص تعميرات، نگهداري و سرويس ده

 مراقبتي، ماشين آالت و موضوعات اقتصادي است.

 

 انعطاف پذیري

يک فضاي اداري مناسب بايد قابليت تغيير مدل، اصالح و    

بازسازي را داشته باشد. اين نياز مربوط به تغيير مالکيت 

فضاهاي اداري و تغيير نوع سازمان و شرکت مالک آن و در نتيجه 

اربري و نيازهاي مالک و يا تکنولوژي مي باشد. ولي بايد تغيير ک

توجه داشت زيرساختارها، سيستم هاي داخلي و مبلمان بايد به 

 نحوي طراحي شوند که عموم نيازها و تغييرات را جوابگو باشند.

کف هاي کاذب و سيستم هاي تهويه پيشرفته که قابليت تأمين    

ه باشند و سيستم هاي تراکينگ آسايش در شکل هاي گوناگون را داشت

و مدوالرند سيستم هاي سيم کشي باعث انعطاف در مصرف روزانه و 

 تغييرات آينده اين فضاها خواهد بود.

 



 

 

 طراحي شهري ساختمان نظام مهندسي

حضور يک ساختمان اداري در يک نقطه از شهر باعث تاثير بر    

تاثيرات به  روي عوامل بسياري در حوزه شهري آن خواهد بود اين

غير از ترافيک، فضاهاي خدماتي و سرويس دهي عالئم فروشگاه ها، 

رستوران ها و ساير ادارات مرتبط با آن ساختمان خواهد بود 

شايان ذکر است زمان تعطيالت ساختمانهاي اداري نيز بر روي محيط 

اطراف آن تاثير شاياني خواهند گذاشت که در برنامه ريزي، اين 

 دقت مورد توجه قرار گيرند.عوامل بايد ب

 

 آسایش و رفاه ساکنین

رضايت کارمندان، سالمت و آسايش آنان، در محيط هاي اداري   

باالترين هزينه براي مديران، حقوقي است که به کارمندان مي 

پردازند و معموالً بهاي اجاره و هزينه انرژي و سرويس را به ازاي 

سالمت، امنيت و آسايش  مترمربع افزايش مي دهند به اين دليل،

 آنان دغدغه مديران بايد باشد.

در اين شرايط درصد تهويه هواي داخل، استفاده از مصالح و    

سيستم هاي غيرسمي و آلوده کننده محيط و کيفيت هواي داخل بايد 

مورد توجه قرار گيرند. همچنين بايد شرايطي فراهم شود که افراد 

ف خود را داشته باشند. محيط قابليت تنظيم شرايط محيطي اطرا

فعال و شاد، دستري به پنجره ها و استفاده از مناظر بيرون، 

فرصت هاي تبادل افکار و نور روز عاملي است که بهره وري 

 کارکنان را باال مي برد.

شايان ذکر است در موارد نام برده شده، امکان بهره برداري    

مورد توجه قرار گيرند از نور طبيعي روز و منظر بايستي با دقت 

ولي بايد توجه داشت نور طبيعي ترجيحًا بايد غيرمستقيم باشد، 

مسئله عايق صدا و جلوگيري از عبور صداهاي ساير فضاها نيز بايد 

 به طور جدي پيگيري و عملي شود.

 



 

 

شررررایر قرارگیري فاررراهاي اداري سررراختمان نظام 

 مهندسي

حلي آن بستگي دارد ساخت ساختمان اداري جديد به موقعيت م   

ساختمان بايد تا حد امکان در محلي ساخته شود که از روشنايي 

مفيد روز بهره برده و از تابش شديد نور و گرماي خورشيد دور 

از ساختمان هاي اداري در جهت شرق و  %09باشد در اياالت متحده، 

غرب ساخته شده اند زيرا نفوذ نور خورشيد در صبح و بعدازظهر 

ند است استفاده از سايه بان براي ممانعت از نور خورشيد ناخوشاي

 -از سمت جنوب آسان مي باشد با اين وجود اگر جهت اوليه، شمالي

 جنوبي باشد نور خورشيد به اکثر اتاق ها مي رسد.

ساخت يک رديف اتاق معموالً مقرون به صرفه نبوده و تنها براي   

معضل است قابل قبول  بخش هاي انتهايي اداره که نور خورشيد يک

مي باشد طراحي اتاق هاي سه رديفه و منظم مخصوص ساختمانهاي 

اداري و مرتفع است در ساختمانهايي که بدون راهرو ساخته مي 

شوند همه اتاق )با نور طبيعي و مصنوعي( در اطراف يک هسته 

پلکان کانال هاي تهويه و ... جمع مي  -ارتباطي شامل آسانسورها

در ساختمان هاي ديگر بخش هاي خدماتي در حاشيه قرار شوند. ولي 

متري از پنجره  7مي گيرند مي توان از نور خورشيد تا فاصله 

استفاده کرد با استفاده از سيستم هاي جديد تکنولوژي روشنايي 

روز که مسير نور را هدايت کرده و تغيير مي دهند.)منشورها و 

حداکثر استفاده و بهره  بازتابنده ها( مي توان از روشنايي روز

 برداري کرد.

 

 مبلمان فااهاي اداري ساختمان نظام مهندسي

تناسب لوازم اداري با دفاتر، تحت تاثير عواملي چون قابليت    

تطبيق، تنظيم، دوام، سازگاري، فضاهاي نگهداري، بهره وري، 

چگونگي سيم کشي مي باشد. فضاهاي مورد نياز براي زيبايي و 

کارمندان در حالت نشسته يا ايستاده، مبنايي براي محاسبه ي 

حداقل فاصله بين ميزها و ميز تحريرها است )حداقل فاصله مطلوب 

متر( صندلي ها بايد قابل تنظيم چرخدار و مبله و مجهز به  09

رشيو و کارت هاي پشتي تکيه دادن باشند. دفاتر بايگاني، آ

اطالعات مربوط به دانشگاه ها و ... را مي توان در کمدهاي بدون 



 

 

پهلو که معموالً از جنس استيل و در ابعاد استاندارد ساخته مي 

 شوند قرار داد.

 

 نمونه ها -4-0-3-2

  (Bloomberg HQ)ساختمان بلومبرگ 

 مکان :نيويورک

 مترمربع 03999مساحت: 

    

اداره مرکزي وسيع بلومبرگ در نيويورک که توسط "استوديز    

آرکيتکچر" طراحي شده است، مراجعين را باز نخست به شدت شوکه مي 

کند. ترکيب جسورانه و پرنشاطي از نور، فضاهاي داخلي آزاد و 

 وسيع با گرافيک هاي الکترونيکي خاص، هنر در مقياس بزرگ، رنگ

هاي شاد و مبلمان شيک همراه مي باشند. نيازي به گفتن ندارد که 

اين مکان، يک فضاي اداري متعارف نيست. ساختمان مرکزي اوليه که 

از فضاهاي با کاربري چندگانه اداري، مسکوني و خرده فروشي 

طراحي شده است، اکنون به صورت عمودي و افقي در سراسر يک بلوک 

 ته است.شهري کامل،  توسعه ياف

رافائل پلي حياط وسيعي را به شکل زين اسب براي همسازنمودن    

و جانمايي مناسب ورودي هاي دفاتر، آپارتمان ها و رستوران  

ايجاد نموده است. يک پل سه طبقه نيز بر فراز حياط بلوک اداري 

ده طبقه شرقي را به برج آپارتمان اداري پنجاه و چهار طبقه 

راحي براي ايجاد حداکثر شفافيت دفاتر، اطاق غربي متصل مي کند ط

هاي کنفرانس و فضاهاي سيرکوالسيون آغاز گرديد به طوري که داراو 

مي گويد: "واضح است که در اينجا کسي دفتر خصوصي نمي خواهد". 

از زماني که بلومبرگ تصميم به ايجاد اداره اي عاري از هرگونه 

وز، طراحي ميزهاي مدوالر کاغذبازي گرفت، از شرکت معماري استودي

با حداقل فضاي انبار فايل ها و مجهز به نمايشگرهاي کمپاني را 

 خواستار شد.



 

 

شرکت استوديوز آرکيتکچر دفاتر بلومبرگ را با استفاده از فوالد 

و بتن طراحي نموده است. گلخانه اي با يک فضاي پذيرش بزرگ، در 

راديويي در بلوک طبقه ششم پل شفافي را براي ارتباط استوديوي 

 شرقي به بخش مديريت و فروش در قسمت غربي به کار گرفته است.

فضايي که رافائل پلي با دو برابر ارتفاع معمول توسط يک    

سيستم خرپاي شعاعي، به منظور نگهداري نورگير سقفي که از قوس 

حياط تبعيت مي کند، طراحي نموده است، توسط يک رينگ کارکنان،           

له هاي باز و پله برقي و نهايتًا به طبقات باال و پايين را به پ

 هم پيوند مي دهد.

به منظور شفافيت هرچه بيشتر فضاها، اتاق هاي کنفرانس از  

اتاق( با            شيشه هاي کمي مات  021استوديها )در مجموع 

جدا شده اند و به عنوان رابط و منفصل کننده ميان واحدهاي 

و فضاهاي سيرکوالسيون اين فضاها جانمايي شده اند اتاق اداري با 

هاي کنفرانس با رنگ هاي پرتقالي روشن، طاليي، بنفش کمرنگ، سبز 

و آبي همسان آکواريوم هايي با انواع ماهي هاي تزييني، تپه هاي 

مرجاني و گياهان سبزي به نظر مي آيند که از تمامي دفاتر 

 نمايانند.

     

 ظام مهندسي مرکزي سلیمکسپروژه ي اداره ن

 مکان: ايتاليا

 مترمربع 0099مساحت : 

 طراح: والتر ريزي

هزارفوت مربع  00برنامه ريزي پروژه براي ساختماني با    

زيربنا بود که قرار بود به عنوان ساختمان اداري مرکزي شرکت 

ت مورد "سليمکس" که يک شرکت صادر کننده ي مواد غذايي اس

استفاده قرار گيرد. طبقه ي همکف به عنوان يک نمايشگاه هنري 

برابر ارائه هنر معاصر استفاده مي شود، دو طبقه ي باالتر 

استفاده اداري دارند و طبقه ي چهارم و آخر ساختمان شامل اتاق 

هايي براي کارمندان و واحد مسکوني جداگانه ي مدير است. 

يد محصوالت تجاري از آن ها، محفظه واحدهاي فرآوري ميوه و تول



 

 

هاي سردخانه و منجمدسازي، انبارهاي تفکيکي و يک پارکينگ ماشين 

 در زيرزمين پيش بيني شده است.

 

ایده هاي کلي و راهکارهاي طراحي سرررراختمان نظام 

 مهندسي

به رنگ هاي قرمز،  شب هنگام، چراغ هاي ال.اي.دي    

وسته خود که روي يک طيف صورت مي سبز و آبي با تغييرات نوري پي

گيرد، فضاهاي داخلي و نماي خارجي اين مکعب شيشه اي را روشن 

کرده آن را نورپردازي مي کنند. در هنگام روز سطوح انعکاسي 

شيشه که يک رنگ سبزي دارند، مناظر محيط طبيعي اطراف در خود 

 منعکس مي کنند.

کپارچه ي کاري دور تا به لحاظ ساماندهي پالن، فضاهاي باز و ي   

دور هسته ي مرکزي قرار گرفته و آن را احاطه کرده و بدين ترتيب 

ديد پيوسته و بدون انقطاعي به مناظر اطراف و حومه سبز ييالقي 

اطراف خود دارد. فضاهاي ارتباط عمومي همچون پله و آسانسور و 

نيز عناصر عمده سازه اي بنا در هسته مرکزي ساختمان ديده شده 

 اند.

 

 

 

 تعاریف پایه

 

 فااهاي ساختمان اداري ساختمان نظام مهندسي

 

 

 



 

 

مطالعات جهت دریافت هرگونه رساله و 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 


