فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  100با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
09907530920

https://t.me/Cadyar
https://t.me/Cadyarmemar

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

Vrya.cadyar@gmail.com
جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود کتب معماری
آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری
دانلود مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رساله و مطالعات معماری
آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300
http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به اشتراک
گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل دوم
شوید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس
بگیرید.
09907530920

قسمتی از جامع ترین رساله ساختمان اداری در  167صفحه در قالب
ورد:

فصل اول

کلیات

فصل اول
کلیات

ضرورت تغیری سیسمتها و روشهای انجام اکر دستگاههای اداری
ً
بخ
طراحي ساخامتنهاي اداري مخصوصا زماين که شي از يك پروژه بزرگ باشند چندان مورد وتجه قرار
مني گرید و تغیری اکربري نباهاي موجود يا ساخت نباهايي بدون وتجه به اکربري حقیقي براي عبور از اين

مرحله ترجيح داده ميشوند .از داليل انتخاب اين موضوع عالوه بر آنچه آمد واقعي وبدن پروژه و مسائل
عديهدايست که در چنني پروژهاي مطرح ميشود.

عواملی که باعث ایجاد تغیریات در عملکرد وبعد از آن در فرم ساخامتن شهد است به قرار زير است :

 تسريع در دستیایب به منابع اطالعایت و آمار و اطالعات مفید و در نتيجه تسريع در صتممگریهیا و اعمال
مديرتیهای صحيح و ایجاد سرعت در امور ارباب رجوع و ساير امور

 اکهش و حذف مراحل زائد بعضی از روشهای انجام اکر
 عدم اکرايی و پاسخگويی روشهای انجام اکر جاری به نیازهای جامعه و دستگاهها به دلیل کهنه و
قدمیی وبدن آهنا
 افزايش حجم مکاتبات و مسئولیتها و وظايف پیشبیین نشهد و تغیری وظايف وزاتخانهها
 ارائه خدمات هبرت و زدودن وبرورکایس موجود و تحقق يك نظام اجرايی پويا
 اعمال سیسمت وتسط مديران به دلیل فقدان روشهای مدرن و معني

نقش روشهای ونين و مکانیزه اداری در هببود نظام اداری

 تسريع در انجام امور و دسرتیس به اطالعات و آمار و باال رفنت آگاهیها
 جلوگریی از ازدياد و برورکایس و اکغذ بازی

 اکرايی مؤثر مديريت واحدهای اداری و برنامهريزی و افزيش کیفیت و راندمان
 صرفه جويی در زمان و نریوی انساین و ساير هزينههای مروبطه
 تحول نسیب در نظام اداری

 هدايت خدمات دولیت از اکنایل صحيحتر به مجرای اجرايی
 تسريع در انجام اکر ارباب رجوع
 اکهش مراجعات مکرر ارباب رجوع

روشهای مکانیزه نقش مؤثری در صتممگریهیا و افزايش اکرايی و ضريب اطمینان و دقت و هببود کیفیت
اکرها دارد.

نظام اداری با وتجه به نقش خدمات رساین به جامعه اداری پيچیدگیهای فراواین دارد و الزم است در کنار

نریوی انساین ورزيهد و آموزش ديهد از تکنولوژی ،بعنوان يك ابزار اکرآمد استفاده منائم و روشهای

مکانیزه را به خدمت بگریمی ،زيرا روشهای مکانیزه تا حدود زيادی یم وتاند در تحول و افزايش راندمان اکر
مؤثر باشند .
ضرورت وتجه به نحوه استقرار اجزای سازماین در مجموعههای اداری

يکی از معضالت نظام اداری کشور روشهای اجرای آن یمباشد اين روشها از آنجا که اغلب قدمیی وبده

و هيچگاه بصورت مستقل و مهاهنگ باساير سازماهنا مورد برریس قرار نگرفتهاند  ،موجب آن گرديهد که
سازماهنای اداری کشور با روشهای فعلی پويايی الزم را نداشته و دارای اکرايی الزم با نیازهای جامعه نباشند

 .برریس روشهای اداری کشور و بکار بردن روشهای ونين بجای روشهای قدمیی و سنیت از اموری است که

جهت تحول سیسمت اداری الزم نبظر یم رسد .

طرح جا و مکان از اولني موضوعایت است که در تجزيه و تحلیل سیسمتها و روشهای اداری مورد نیاز در

يك مجتمع اداری – خدمایت پرداخته شود .

منطبق نبودن جا و مکان با وظايف يك سازمان باعث کندی و ترامک در اکرها یمشود  .لذا با بکار بردن

اصول صحيح طرح جا و مکان یموتان به هببود روشهای انجام اکر و افزايش اکرآيی اثربخش سازمان کمك رکد،
بطوريکه طراحی صحيح و تخصیص فضای مناسب به اکرکنان یم وتاند نتایج مثبت زير را به مهراه داشته باشد :
 ایجاد رفاه و راحیت برای اکرکنان در محل اکر
 افزايش بازدهی و سهولت انجام اکر
 اکهش زمان انجام اکر
 جلوگریی از ترامک و وقفه در اکرها
 اکهش هزينههای سرمايهای
 حداکرث استفاده از جا و مکان در تسهیل جريان امور
 ایجاد تسهیالت و ارائه خدمات هبرت و بیشرت به ارباب رجوع
عوامل مؤثر بر طرح جا و مکان و نحوه استقرار سازمان اداری

طرح جا و مکان عبارتست از منودار محل انجام اکر  ،طرز قرار گرفنت اکرمندان در محیط اکر و محل استقرار

وسايل اکر و تجهیزات اداری .در هتیه طرح فضای اداری عوامل متعددی دخالت دارند ،لذا با تجزيه و تحلیل

مهه جانبه فضای اداری و مهچنني با رعايت اصول هتیه طرح جا و مکان یموتان طرحهای قابل وتجهی برای
فضای اداری هتیه رکد اين اصول عبارتند از :

 جريان گردش اکر تا حد امکان بايد بصورت مستقم باشد تا از رفت و برگشتهای زايد و از قطع مسری
ساير اکرها جلوگریی شود .
 محل استقرار اکرکناین که اکرشان با مه ارتباط دارد نزديك مه باشد .
 تجهیزات و وسايل اکر بايد نزديك محل اکر و دسرتس اکرکنان باشد .
 فضای تخصیص يافته به اکرکنان بايد باوتجه به احتیاجات نایش از ونع اکر آنان تعیني گردد .
 بعنوان مثال محل هايی که آرام تر و بدون سروصدا باشند بايد به اکرمنداین اختصاص يابد که اکر آنان
نیاز به دقت و مترکز فکری داشته باشد .
 وسايل و تجهیزات غری ضروری از محل اکر دور نگه داشته شود تا فضای بیشرت ی برای اکر آزاد
گردد .
 اکرکناین که برای انجام وظايف خود از وسايل مشرتک استفاده یمکنند بايد نزديك مه و از طرف
ديگر نزديك وسیله مورد نیاز قرار داشته باشند .
 طرز استقرار میز و وسايل اکرکنان و میز مدير به نحوی باشد که وتایل انجام اکر رعايت گردد.
 محل اکر اکرمنداین که با ارباب رجوع بیشرت در ارتباط هستند بايد در نزديکی دربهای ورودی
تعیني گردد تا ارباب رجوع مجبور نشود از قسمتهای مختلف عبود منوده و موجب ازدحام یبمورد در
ساخامتن شود .
 طرحريزی جا و مکان بايد طوری باشد تا حد امکان ،اکر متحرک و اکرمند ثابت باشد  ،هر اندازه که از
حرکت اکرمند برای انجام اکر جلوگریی شود ،اکرايی وسرعت عمل او بیشرت یمشود .
 وسايل سنگني تجهیزات صنعیت و مکانیکی حیتاالمکان در طبقات پائني مستقر گردند .

 اگر استقرار وسايل سنگني در طبقات باال ضروری باشد ،هبرت است آهنا را در کنار دویارها و نزديك
به ستوهنای ساخامتن قرار داد .
 چنانچه الزم باشد در يك اطاق چند میز داده شود ،هبرت است کلیه میزها رو به يك مست داشته باشد .
 برای جلوگریی از مزامحت برای ديگر اکرمندان میزها نبايد از پهلو کنار مه و چسبیهد به مه باشند .

فصل دوم
شناخت و تعريف موضوع

فصل 2
شناخت و تعريف موضوع
یخ
بخش اول :تار چه ساخامتن های اداری
یخ
 -1-1-2تار چه نظام اداری در جهان:

سیسمت سازماندهی اداری اولني بار در مصر ایجاد گرديد .دولت جهت کنرتل امور زير نبايی عمویم و راههای
ً
یج
ارتباطی خصوصا عبور و مرور از رود نیل نیازمن وضع مقررات و ا اد تشکیالت اداری وبد.
در چني باستان نیز با استفاده از تعالم کنفوسیون در خصوص وظايف دولت شالوده امور برورکایتك نبا هناده
شد که اين تعالم مورد استفاده و تقلید پاره ای از کشورها از مجله انگستان قرار گرفت.

بتدریج با پیشرفت جوامع و گسرتش فعالیت های گوناگون اجامتعی ضرورت ایجاد قوانني و سازماندهی در
اين جوامع امری اجتناب ناپذير شد و رفته رفته ادارات دولیت و خصویص شکل گرفت .نظر عموم بر اين است
که تاریخ ظهور ساخامتن های اداری بزرگ به اوايل قرن  19در اروپا و امريکا باز یم گردد.

 -2-1-2نگاهی به ساختار نظام اداری در ايران:

تاریخ تحوالت نظام اداری ايران به  2دوره قبل و بعد از اسالم تقسم یم شود.

الف) دوران قبل از اسالم
دوران پیش از اسالم دارای يك سیسمت اداری بسیار ساده وبده که خود دارای مراحلی بشرح زير است:
-

نظام اداری مادها

مادها در اواخر قرن هفمت(ق.م) حکومیت مقتدر با تشکیالت اداری و نظایم نریومند و متمرکز به رهربی و
فرمانروايی واحد و به شیوه استبدادی وبجود آوردند و اين سیسمت مقتدر تا آمدن اسکندر به ايران ادامه
يافت.

 -دوران هخامنشیان

دولت متمرکز هخامنیش با مديريت سیایس برتر ،تکرث پذيری باال و به ويژه دویان ساالری یب نظری خود،
الگو و نبیان جديدی رادر شیوه و سازمان حکومت گری و فرمان روايی به جهان باستان عرضه داشت،
آن گونه که در طول سهد های بعد ،نظام اداری حکومت های سلوکی ،اشکاین ،ساساین ،روم و حیت
عبایس با پریوی و بر پايه شیوه ها و الگوهای آن برپا و پايدار گشت .در اين دوره اقدامات اداری عظم و
شايسته تقدير داشت .اقدامات اداری وی را یم وتان به اختصار بیان منود:
 دستگاه اداری فعال-

ارتباطات سريع

-

رسیدگی سريع به امور از طريق ادارات مرکزی

 دستگاه بازریس بسیار منظم-

مداخله نظایم سريع در صورت وقوع شورش

در زمان دارویش کشور به  20ايالت تقسم گرديد و برای ادارات هر ايالت يك ساتراپ(استاندارد) وجود
داشت .يك فرمانهد قشون و يك دبری از طرف حکومت مرکزی برای هر ايالت ،تعیني یم گرديد .زير نظر

دبری و ساتراپ عهد ای اکرمند اداری به اکر مشغول وبدند که وظايف اداری را اجرا یم رکدند و در مواقع
سازمان برورکایس ايران را تشکیل یم دادند.

 دوران تسلط مقدوین ها بر ايراندر اين دوره مرکزيت اداری ايران از بني رفت و روش ملوک الطوايیف و نیمه مستقل جانشني آن گرديد.
مقدونیان چون فاقد نفوذ و تکیه گاه ملی وبدند برای اداره اين امپراطوری وسیع ناگريز شدند اساس
سازمان اداری را که در زمان دارویش پايه گذاری شهد وبد ،ادامه دهند.

-

دوره اشکانیان

در اين دوره که از  250ق.م آغاز شد تا حدودی نظام اداری ايران سامان دهی شد ویل هرگز نتوانست به پای

هخامنشیان برسد .اشکانیان مرکزيت سیایس زمان هخامنشیان را از بني بردند و سیسمت اداره امپراطوری را به 7
حکومت تقسم منودند و هر حکومت ،خود چند امرینشني داشت.

-

دوران ساسانیان

در اين دوره درخشان تاریخ باستان ايران ،اداره عمویم را چندين اداره به نام دویان بر عههد داشتند که از
هفت دویان :ارتش ،راه ها ،مسکواکت ،نامه ها ،دادریس ،امتیازات دولیت ،مالیات ،اوزان و مقادير نام برده
اند .اين دویان ها با تشکیالت و سازمان های منظم و تریتب اکمل ،ادرات آن دوره را تشکیل یم دادند.

ب) سیسمت اداری ايران بعد از ورود اسالم
در زمان خلفای راشدين حکومت وسیله ای برای اجرای اصول و احکام ديین به مشار یم رفت .در آن
دوران تشکیالیت که بتوان آنرا دولت خواند وجود نداشت و مهه امور جامعه با مداخله مستقم پیشوای

اسالیم انجام یم شد.
-

دوران امويان

در اين دوران نظام اداری اسالم دستخوش تغیری و تحول زيادی شد .در اين دوران از  4دویان خراج،
ً
مستغالت ،خامت و رسايل نام برده اند .ضمنا دویان الشرطه يا حرس(شهرباین کل) نیز برای اولني بار در عصر
امويان (معاويه) تاسیس شد.
-

دوران عباسیان

در دروه عباسیان خالفت ،صورت ايراین پیدا رکد .عباسیان برای بسط قدرت به وتسعه سازمان های اداری
پرداختند و به تقلید از ايرانیان مقام و منصب وزارت را به عنوان يکی از پايگاه های همم حکومیت
رمسیت دادند .د راين دوران  2وزارت تفويض و تنفیذ وجود داشت .از دویان های جیش ،رسالت،
عرضی ،بريد ،نفقات ،خراج ،استیفا ،وظايف ،اقطاعات ،حرس ،حسبه ،اوقاف ،مظامل و دویان اشراف در
اين دروه نام برده اند.
-

دوران یتموريان

در اين دوران مرکزيت امور از بني رفت و عدم مترکز بشکل ملوک الطوايیف ،حکمفرما گرديد .در اين
دوران تعداد وزرا به  7نفر رسید.
-

دوران صفويان

شاهان صفوی با تشکیل دولت واحد و مستقل وتانستند يك سیسمت اداری مقتدر تشکیل دهند و نظام ملوک
الطوايیف را از بني بردند.

-

دوران افشاريان

با ظهور نادر شاه ،دوران صفوی از لحاظ سیایس به پايان رسید ویل اوضاع اداری و اجامتعی آن تغیری نکرد.
-

دوران قاجاری ها

سیسمت اداری دوران قاجاری ها نیز تا حدودی از دوران صفويه ،اقتباس شد .در اين دوران بر اثر افزايش
تعداد مشاغل دولیت و لزوم نگهداری حساب ها و ساير احتیاجات سلطنیت ،سازمان اداری وتسعه يافت.
برای اولني بار در دوران فتحعلی شاه  4وزارت خانه :دول خارجه ،مالیه ،مداخله و قواعد عامه به شکل
سازمان های مشابه دولت های خارجی ،مامور اجرای وظايف دولت شدند.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما
تماس بگیرید.
09907530920

