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فصل 4
طراحي مبلمان 
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فضاهای مسکونی
اتاق های خواب 

چیدمان ها و فواصل اثاثیه

اکثر فواصل و اندازه های اتاق خواب های نشان داده شده در اینجا به صورت حداقل بوده و صرفاً 
ساختمان ها  از  بعضی  برای  شده اند.  کشیده  تصویر  به  طراحی  اولیۀ  اهداف  تأمین  منظور  به 
اتاق خواب هایی حتی با ابعادی کوچک تر نیز مناسب است. حال آنکه در تعداد زیادی از خانه های 
خصوصی و آپارتمان های لوکس اتاق خواب های بزرگ تری وجود دارد. به عالوه، در تحلیل نهایی 
شیوۀ زندگی، ابعاد و اندازه های اثاثیه، فراهم آوردن امکان فعالیت های مقتضی و طراحی بدون 

مانع، همگی عواملی هستند که در هنگام طراحی باید در نظر گرفته شوند.
حداقل ابعاد پیشنهادی اتاق خواب بدون در نظر گرفتن کمد، باید 305cm ×365cm باشد.

این در حالی است که حداقل ابعاد پیشنهادی برای اتاق خوابی بزرگ تر یا اتاق خواب اصلی بدون 
در نظر گرفتن کمد باید 490cm ×365cm باشد.

در مقایسه با سایر اتاق ها، در اتاق خواب قسمت اعظم کف اتاق توسط اثاثیه اشغال می شود. در 
این میان پنجره ها و درب ها درصد  زیادی از دیوارها و تیغه ها را تشکیل می دهند و این دو عامل، 

طراحی اتاق خواب را به ویژه هنگامی که کوچک باشد، پیچیده می سازند. 
بعضی از اتاق های کوچک تر به علت طرح اولیه شان، بهتر از اتاق های بزرگ تر نیازها را برطرف 
می سازند. به منظور استقرار تخت خواب و دیگر اثاثیه به بهترین نحو، باید مکان درب ها و پنجره ها 

و کمدها را به دقت و صحیح طراحی کرد.
یک اتاق خواب باید هم از نظر دید و هم از نظر صدا دارای آسایش باشد. اتاق خواب بچه ها باید 
دورتر از اتاق نشیمن باشد زیرا صحبت های داخل اتاق نشیمن مانع خواب بچه ها می شود. باید در 

جاهای ممکن بین تمام اتاق خواب ها کمد تعبیه کرد.
هر بچه به فضایی مخصوص به خودش نیاز دارد تا بتواند حس مسئولیت پذیری و احترام به حقوق 
دیگران را در خود پرورش دهد. ایده آل ترین طرح این است که برای هر بچه اتاق خواب جداگانه ای 
در نظر گرفته شود ولی به علت اینکه این امر همیشه امکان پذیر نیست در صورت استفاده از یک 

اتاق باید برای هرکدام تخت جداگانه ای در نظر گرفت.
فضای مورد نیاز تخت و فضای فعالیت و اثاثیۀ مقابل تخت حداقل عرض اتاق را مشخص می کنند. 
عرض های کمتر از 275 سانتی متر معموالً نیازمند مساحت بیشتری برای جا دادن اثاثیۀ مشابه 

می باشند.
به غیر از خوابیدن، اتاق خواب محل تعویض لباس نیز است. به این دلیل بین لباس پوشیدن، محل 

نگهداری لباس و اتاق خواب رابطه ای درونی وجود دارد.
نه تنها  بیشتر  فعالیت های  برای  اتاق خواب  از  استفاده  آپارتمان های کوچک  بدیهی است که در 
اتاق خواب،  در  که  است  الزم  ترتیب  بدین  می باشد.  نیز  ضروری  بلکه  است،  مقرون به صرفه 

فعالیت های دیگری همچون استراحت، کار و بازی کردن را نیز بگنجانیم.
ابعاد  به  دونفره  تخت  یک  داد:  جای  را  زیر  لوازم  حداقل  باید  بزرگ  اتاق خواب  یک  درون 
نیاز  صورت  در   ،200 cm ×100 cm ابعاد  به  هرکدام  یک نفره  تخت  دو  یا   ،200 cm ×135 cm
گهواره ای به ابعاد cm ×70 cm 45، یک میز آرایش به ابعاد cm ×105 cm 55، یک قفسۀ کشودار به 
ابعاد cm ×45 cm 90، یک یا دو صندلی به ابعاد cm ×45 cm 45، دو میز وسایل خواب و یک میز یا 
میز تحریر کوچک به ابعاد cm ×90 cm 45. شکل های 1 تا 3 سه نوع ترکیب، فضاهای آزاد اثاثیه و 
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ابعاد مورد نیاز اتاق را به تصویر کشیده اند.
فضای کافی برای نگهداری وسایل، الزم و ضروری است. هر اتاق خواب حداقل به یک کمد لباس 
احتیاج دارد. برای اتاق خواب های بزرگ کمدی حداقل به طول 150 سانتی متر نیاز است. برای 
اتاق های متوسط به کمدی حداقل به طول 90 سانتی متر احتیاج داریم. کلیه کمدهای لباس 

به 60 سانتی متر عمق نیاز دارند. هر اتاق خوابی باید یک کمد با استانداردهای زیر داشته باشد:
1  عمق: 60 سانتی متر

2  طول )برای اتاق خواب های بزرگ(: 150 سانتی متر
3  ارتفاع:

الف( حداقل 160 سانتی متر فضا برای آویزان کردن لباس.
ب( قفسۀ زیرین نباید بیش از 190 سانتی متر از کف اتاق فاصله داشته باشد.

4  یک قفسه و یک میله حداقل با 30 سانتی متر فضا در باالی قفسه.
5  حداقل نصف کف کمد باید مسطح باشد و نباید بیش از 30 سانتی متر از کِف اتاِق مجاور 

باالتر باشد.
فضاهای مسکونی

ابعاد مبلمان
انواع تخت ها و تشک ها و اندازۀ آنها

شکل 1
شکل یک ارایه دهندۀ ابعاد و اندازه های تخت و تشک هاست که یک طراح می تواند با استفاده از آنها 
اتاق ها را طراحی نماید. با این وجود جداول یک و دو چنین بیان می دارند که در میان صنایع تخت سازی 
و تشک سازی دسته ای گسترده از ابعاد وجود دارند که می توان برای طراحی از میان آنها اندازه ای 
از واژۀ تخت / تشک، استاندارد های  با استفاده  انتخاب نمود. سازندگان بسیاری وجود دارند که  را 
اندازه گیری مختلفی را ارائه می دهند، به نحوی که این استانداردها با استانداردهای دیگر سازندگان 
تفاوت دارد. در نهایت،طراح در هنگام انعقاد قرارداد با مشتری باید اندازۀ دقیق را تأیید نماید و باید 
اطمینان حاصل کند که مشتری وی تخت یا تشک انتخابی خود را دیده و امتحان کرده است. زیرا در 

نهایت این مشتری است که روی این تشک ها و تخت ها می خوابد.
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جدول 1ـ ابعاد و اندازه و انواع تشک های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن

نوع تشک
طول به سانتی مترعرض به سانتی متر

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

1456090100ـ گهوارۀ سبدی روپوش دار

25565115130ـ تخت قابل حمل و نقل

36095115147/5ـ تخت نوجوانان

48590167/5195ـ تخت جوانان

57585190195 ـ تخت دوطبقه

68090190205  ـ تخت خوابگاهی

79090190205ـ تخت بیمارستان

89090188190  ـ تخت دوقلوی باریک

215و9100100190205ـ تخت دوقلو

10135135188190ـ تخت دونفره تمام قد

11152/5152/5205215ـ تخت به اندازۀ تخت کویین

12195200205215ـ تخت به اندازۀ تخت کینگ

13135135205205ـ تخت دونفرۀ کشیده

14115115190205ـ تخت دوقلوی سوپر

جدول 2ـ ابعاد و اندازه و انواع بالش ها

نوع بالش
طول به سانتی مترعرض به سانتی متر

حداکثرحداقلحداکثرحداقل

1545506570ـ استاندارد

16505573/575ـ کویین

1750559090ـ کینگ

توجه: بسیاری از سازندگان، بالش های کوچک تر را برای تخت های نوزادان و جوانان و بالش های بزرگ تر 
را برای تخت های بزرگساالن تولید و به فروش می رسانند.
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تخت های کاناپه ای/کاناپه های قابل تبدیل

تخت های کنار دیواری و تخت های تودیواری

ABCD

عرض درِب محفظهعرض تخت
عمق: از پشت کمد 
تا پشت درب های 

محفظه

فاصلۀ لبۀ تخت در 
حالت بازشده از 
دیوارۀ پشتی کمد

10020035110
12020035135
13520035145

ارتفاع: از کف تا باالی محفظه
برای تخت 100 سانتی متری: 120 سانتی متر ـ برای تخت 120 سانتی متری: 135 سانتی متر و برای 

تخت 135 سانتی متری: 150 سانتی متر
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305 cm ×360 cm شکل 2ـ تخت دونفره ـ در یک اتاق به ابعاد

ABCD

عرض درِب محفظهعرض تخت
عمق: از پشت کمد 
تا پشت درب های 

محفظه

فاصلۀ لبۀ تخت در 
حالت بازشده از 
دیوارۀ پشتی کمد

205 استاندارد10010550
220 کشیده

205 استاندارد13514550
220 کشیده

220 کویین20516050×152/5
220 کینگ20520050×195

ارتفاع: از کف تا باالی محفظه
205 سانتی متر: برای تخت های 100 و 135 سانتی متری که طول استاندارد آنها 190 سانتی متر است.

220 سانتی متر: برای تخت های کویین، کینگ و کشیده که طول آنها 205 سانتی متر است.
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330 cm ×490 cm شکل 3ـ یک جفت تخت مجزا در اتاق به ابعاد

365 cm ×460 cm شکل 4ـ یک جفت تخت ـ دو عدد کمد در اتاق به ابعاد



22

فضاهای مسکونی 
اتاق های خواب 

چیدمان ها و فواصل اثاثیه

شکل 5ـ الف( و ب( اتاق خواب اصلی باتخت خواب بچه؛ ج( اتاق خواب اصلی بدون تخت خواب بچه.
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شکل 6  ـ الف( اتاق خواب یک نفره؛ ب( اتاق خواب 2 نفره
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شکل 7  ـ اندازه پیشنهادی یک اتاق خواب متوسط cm ×365 cm 305 است، این تصاویر بر این داللت 
پاتختی،  میز  cm ×335 cm 290 ، یک تخت دونفره،  اندازه  به  تنها  اتاقی  دارند که چگونه می توان در 

صندلی و میز آرایش را جای داد.

خالص  مساحت  دو نفره.  اتاق خواب  9ـ  شکل 
نوع  این  از  که  افرادی  قوی  احتمال  به  14/7 متر مربع، 
از: بزرگساالن،  اتاق خواب استفاده می کنند عبارت اند 
بچه مدرسه ای های هم جنس، بچه های غیر هم جنسی که 

زیر 9 سال باشند و بچه های زیر 7  سال.

شکل 8  ـ توصیه می شود که بیش از 2 نفر 
از یک اتاق خواب استفاده نکنند. در مواقعی 
اجازه  مکانی  محدودیت های  یا  بودجه  که 
هیچ گونه انتخابی را نمی دهد، ممکن است 
برسد.  به نظر  ضروری  خوابگاهی  آرایش 
ایاالت  شهرسازی  و  مسکن  توسعه  اداره 
متحده آرایش طرح باال را پیشنهاد می کند.

فضاهای مسکونی 
اتاق های خواب 

اطالعات کلی طراحی
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رخت آویز  روی  آویزان  لباس های  برای  الزم  اضافی  فاصله 
موازی با چوب لباسی

عرض کمد

10 تا 15 سانتی متر فاصله قالب ها

چوب لباسی رخت آویز

حداقل 9 سانتی متر

3030

40 45
15

فضاهای مسکونی 
اتاق های خواب 

کمدها

عرض 
طول

25
30

236 تا 18

15 20

پایه نیم کره ای به قطر 9 سانتی متر 
از چوب یا فلز برای کاله

حداقل 
5  سانتی متر

کالهها

کالهی که در زیر 
قفسه آویزان شده
جاکالهی میخی ممکن است در 

صورت دلخواه به صورت زاویه دار به 
دیوار زده شود.

60

آینه

فضای الزم برای 
جعبه کفش یا 

جاکفشی تر
ی م

انت
1 س

70
ل 

داق
ح

تر
ی م

انت
1 س

45
ثر 

داک
ح

15

25

رخت آویز

فاصله

جاکراواتی فلزی

برش از میان درب

جاکفشی زنانه 
و بچه گانه

حداقل10سانتی متر

7/5 یا 10سانتی متر

قفسه

میخ

خط مرکزی
 جالباسی

و  جالباسی  چوب  قفسه،  است  ممکن 
شده  داده  نشان  که  همان طور  رخت آویز 
با هم ترکیب شده و بر روی میخ ها تنظیم 

شوند.
ـ چوبی: 2/5 سانتی متر  قطر دیرک جالباسی 
فلزی: 2 سانتی متر. هنگامی که طول دیرک 
بیش از 120 سانتی متر شود، به یک حایل 

اضافی احتیاج است.

قفسه و دیرک آویز جالباسی
به  پشت  به صورت  می تواند  ابتدایی  نوع 
پشت ساخته شده باشد یا به صورت ردیفی 

همان طوری که نشان داده شده است.

28 یا 30

استفاده از پشت درب کمد

20

15

50

7/5

20 تا 23

7

10

9

میله فلزی به قطر 1/3 
سانتی متر

کف اتاق

جاکفشی جلوباز کشویی برای قفسه

20=     بچه گانه
25=  زنانه

30=  مردانه

جاکفشی ها

2/2
1

3020 23

11/5

سطح چهارچوب

کفش های مردانه متوسط

ابعاد دقیق داخلی کشو با توجه به اندازه پیراهن های 
رسمی مردانه معین می شود. طول و عرض کشو 

می تواند 25 سانتی متر و 50 سانتی متر باشد.

50

15

25

پیراهن های 
رسمی 
مردانه

پیراهن های 
نرم

 مردانه

ابعاد کشو یا قفسه کشویی

فواصلـ  انواع پوشاک

 T.S.S برای فاصله درب به
مراجعه  شماره 69  سری 

کنید.

در کمدهای خانم ها قفسه کشودار 
می تواند تا قفسه باالیی ادامه یابد. 
ارتفاع دقیق آویزان کردن کت 
سانتی متر  مردانه 97  شلوار  و 

می باشد.

کف پرداخت شده اتاق خوابکف پرداخت نشده اتاق

35
ر( 

اکث
حد

(
ه(

دان
مر

ر )
ی مت

انت
8 س

ر 0
اکث

حد

کشو، جاکفشی، محل نگهداری 
هر چیز ممکن و غیره

اگر فضای آویزان کردن لباس در 
باالی قفسه کشودار در نظر گرفته 
نشده باشد کشوها می توانند تا زیر 

قفسه باالیی ادامه یابند.

 180 باید  جالباسی  چوب 
سانتی متر از کف اتاق فاصله 

داشته باشد )به طور متوسط(

ارتفاع دقیق آویز 142 سانتی متر 
سانتی متر   160 و  زنان(  )برای 

)برای مردان(

قفسه برای کمد اتاق خواب

قفسه جلو باز کشویی

قفسه کشویی با انواع مختلف برای 
طرح جلوی آن

25 یا 50
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کمدهای  طول  کل  به  دسترسی  منظور  به 
است  ممکن  که  آنجا  تا  می باید  کم عمق 

قسمت جلویی کمد به صورت درب باشد.

60فضای رخت آویز با 15 سانتی متر اضافی

40

142

چوب لباسی های 
کشویی به 

اندازه های 25 
سانتی متر تا 60 

سانتی متر و به باال 
موجود است.

درب های 65 سانتی متری تاشو، 
لوالیی یا کشویی

میله های آویز کشویی 
حداکثر تعداد لباس ها 

را در خود جای می دهد 
بدون اینکه چروک شوند.

کمد متناسب

65 cm × 205 cm

تقریباً 18 دست لباس بر روی 
چوب لباسی ها جامی گیرند.

75 تا 60

چگونگی استفاده 
متداول از فضای 
باالی درب، به 

ضعف در دسترسی 
و فضای بدون 
استفاده توجه 

کنید.
7/5

تا
5

فضای جاکفشی

فضای 
رخت آویز با 

15 سانتی متر 
اضافی

15

60

100
65 cm × 205 cm

تقریباً 12 دست لباس بر روی چوب لباسی ها جامی گیرند.

کمد خیلی کوچک
رخت آویز کمدهای بچه ها می تواند پشت درب یا 
دیوارهای جانبی تعبیه شده باشد و می تواند از نظر 

ارتفاع قابل تنظیم باشد. )به جزییات رجوع شود(

خط سقف

خط کف اتاق

14
ه(2

ردان
)م

16
0)

انه
)زن

18
0)

ط
وس

)مت

17
0

95
ه( 

ردان
)م

فضا برای 
قفسه کشودار

این فضا در 
کمدهای زنانه 
ممکن است 

به صورت قفسه 
باشد.

قفسه و دیرک 
آویز

قفسه های مجزا با 
درب های جداگانه

لباس های بلند 
و پیراهن های 

زنانه

لباس های 
کوتاه و کت و 

شلوارها

فضای خالی 
برای کمد و 

جاکفشی

کمدهای کم عمق

30

قفسه باالیی کاربردی ندارد 
زیرا عمق آن بسیار زیاد است. 
یک یا دو قفسه می تواند در آن 

تعبیه گردد.

کف کمد که باید با باالی 
چهارچوب درب هم تراز باشد.

در چهارچوب درب برای کشوها 5 
سانتی متر فاصله بگذارید مگراینکه عمق 

کمد اجازه بیرون آوردن کشو را بدهد.

فضای انباری مرده

روشنایی مطلوب کمد که ترجیحاً با کلیدهای داخل چهارچوب کنترل می شوند.

دیرک
قفسه 
کشودار

60 60 یا 35 گسترش 
ممکنه

آویز
 دیواری

این اندازه باید 
مساوی دو برابر 

عمق قفسه 
کشودار باشد.

کمد بسیار کم عمق

کمدهای عمیق

کمد در 
17دسترس

ا 0
18 ی

کمد با 25 یا 0
50  سانتی متر 
در  قسمت جلو

قفسه های باالیی
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طراحي مبلمان اداري

شکل 10ـ کلیات محل کار با محل نشستن مهمان

شکل 11ـ محل کار U شکل
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فضاهای اداری
محوطه های پذیرش 
جزییات میز پذیرش

شکل 12ـ یک میز پذیرش بزرگ تر چنانچه در اینجا نشان داده شده، در سه طرف مختلف می تواند 
سطوح کاری داشته باشد. با این نوع پیکربندی، طراح باید در فکر طرف باز میز تحریر باشد. مطابق 
با کلیه میزهای پذیرش معمولی، طراح باید در درون ساختار طرح کارشده چوبی محل هایی را جهت 

سیم کشی و ادوات الکتریکی پیش بینی نماید.
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شکل 13ـ اندازۀ دفاتر کار یک نفره و چندنفره، بسته به نوع کار و هدفی که برای آن در نظر گرفته 
شده است، تغییر می کند. سطح کار، طول و عرض در نظر گرفته شده برای برگشت ها، اندازۀ صندلی 
و فضای اطراف صندلی ها برای گردش حول آن، همگی از مساحتی که به آن اختصاص داده می شود، 

تأثیر می پذیرد.
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اینچسانتی متر

88Aـ223/577ـ195/6

76/230B

58Cـ147/346ـ116/8

28Dـ71/122ـ55/9

30Eـ91/424ـ61/0

28Fـ71/124ـ61/0

3Gـ7/62ـ5/1

22Hـ55/920ـ50/8

60Iـ152/448ـ121/9

116Jـ294/692ـ233/7

42Kـ106/736ـ91/4

9Lـ22/96ـ15/2

6124M

60Nـ152/442ـ106/7

48Oـ121/936ـ91/4

78Pـ198/157ـ144/8

48Qـ121/933ـ83/8

18Rـ45/712ـ30/5

30Sـ76/221ـ53/3

32Tـ81/324ـ61/0

فضاهای اداری
دفاتر خصوصی

دفتر کار مدیریت
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شکل 15ـ میز کنفرانس گرد

 شکل 14ـ میز تحریر گرد
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دفاتر خصوصی نشان داده شده در اشکال 12 تا 17، نشان دهندۀ اتاق های اداری در اندازه های متوسط 
و بزرگ برحسب نوع نیاز هستند. طرح هر دفتر باید با مشتری مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان 
حاصل شود که کلیه اهداف در نظر گرفته شده، منظور می شوند. دفاتر با این اندازه را نمی توان به 

راحتی به عنوان اتاق کنفرانس مورد استفاده قرار داد.
 

فضای اداری
دفاتر خصوصی

اطالعات طراحی، نمونة چیدمان وسایل اتاق

 ،485 cm ×640 cm شکل 16ـ
31 متر مربع

 ،365 cm ×730 cm شکل 19ـ
26/6 متر مربع

 ،365 cm ×485 cm شکل 20ـ
17/7 متر مربع

 ،365 cm ×610 cm شکل 21ـ
22/2 متر مربع

 ،365 cm ×700 cm شکل 17ـ
25/5 متر مربع

 ،455 cm ×550 cm شکل 18ـ
25 متر مربع
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فضای های اداری
دفاتر خصوصی

اطالعات طراحی، نمونة چیدمان وسایل اتاق

شکل 22ـ cm ×670 cm 425 = 28/4 متر مربع

شکل 23ـ cm ×855 cm 425 = 36/3 متر مربع

شکل 24ـ cm ×1000 cm 580 =  58 متر مربع
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سانتی متراینچ

45/7Aـ1840/6ـ16

Bحداقل 40/6حداقل 16

Cحداقل 45/7حداقل 18

45/7Dـ1838/1ـ15

Eحداقل 67/3حداقل 26/5

3076/2F

شکل 25
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اتاق های اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میز و تعداد افراد

میزهای گرد )دایره ای(
حداقل اندازه 
توصیه شده 
برای اتاق 
)برحسب 
سانتی متر(

تعداد 
تقریبی 
صندلی

محیط 
)برحسب 
سانتی متر(

قطر 
)برحسب 
سانتی متر(

15958305ـ61012×610

14864275ـ58011×580

12770245ـ55510×555

11675215ـ4909×490

9581185ـ4408×440

8471150ـ3957×395
6377120ـ3505×350
5330105ـ3204×320

میزهای مربعی )چهارگوش(
حداقل اندازه توصیه 

شده برای اتاق 
)برحسب سانتی متر(

تعداد 
تقریبی 
صندلی

طول ضلع 
)برحسب 
سانتی متر(

12150ـ3958×395
8135ـ3654×365
8120ـ3504×350
320×3204105
275×275490

میزهای کنفرانس دایره ای دارای مزایایی هستند که از آن جمله می توان به برابری و نزدیکی افراد 
به هم اشاره کرد. به عبارت دیگر، اگر رتبه و مقام یک موضوع مطرح باشد یا اگر یکی از دیوارهای 
دفتر برای استفاده از وسایل سمعی و بصری باشد، این شکل میز زیاد رضایت بخش نیست. همین 
مشکالت برای میزهای مربعی )چهارگوش( هم مطرح است. بنابراین در هر دو مورد، اندازۀ صندلی، 
فاصلة صندلی ها و کارهایی که پشت هر میز انجام می شود، از جمله عواملی هستند که تعداد نفرات 

اطراف هر میز را تعیین می کنند.
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فضاهای اداری 
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

میزهای مستطیلی شکل

حداقل اندازه 
توصیه شده 

برای اتاق
تعداد تقریبی 

صندلی
طول 

)برحسب 
سانتی متر(

عرض 
)برحسب 
سانتی متر(

30855185ـ122028×550

28790185ـ116026×550

26730185ـ101024×550

24670150ـ98022×455

22610150ـ92020×455

20550135ـ83018×410

18490135ـ76016×410

16425135ـ70014×410

14395120ـ64012×365

14365120ـ58012×365
12335120ـ58010×370
12305120ـ52010×360
10290120ـ5008×360
10275105ـ4908×320
10260105ـ4708×320
10245105ـ4508×320
8320105ـ4406×320
8215105ـ4306×320
820090ـ4106×305
818590ـ4006×305
616575ـ3804×275
615075ـ3654×275
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میزهای مستطیلی شکل و قایقی شکل در مواقعی که سلسله مراتب و رتبه و مقام در ترتیب نشستن 
اهمیت دارد به کار می روند. همچنین هر دو مورد برای دفاتری که در آنها در یک انتهای اتاق، دیواری 
برای استفاده از وسایل سمعی و بصری تعبیه شده یا جایی که سخنران به ارایه مطالب می پردازد، 

مناسب است.

10245105ـ4608×305
10275110ـ4908×335
12305120ـ52010×365
12335130ـ58010×400
14365140ـ64012×425

16430150ـ70014×455

18490160ـ79016×490

22550170ـ38520×520

24610185ـ97520×550

میزهای قایقی شکل
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فضاهای اداری 
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

اتاق های کنفرانس / سخنرانی

اتاق های مهمانی

ذوزنقه ای / حلقوی 
شکل برای 12 نفر

به شکل پیست مسابقه برای 
26 نفر

یکپارچه برای 
20 نفر

6 میز با ابعاد
75 cm ×75 cm ×150 cm 

75 cm ×185 cm 6 میز
 4 میز هاللی با عرض 75

 75 cm×185 cm 4 میز با ابعاد
  75 cm ×150 cm 2 میز با ابعاد

قایقی شکل
 برای 28 نفر

V شکل برای 
20 نفر

سبک میزهای کالس درس
 ظرفیت: 162 نفر

75 cm ×245 cmمیزهای
 ظرفیت: 180 نفر

میزهای قطر 155 سانتی متر
 ظرفیت: 180 نفر

ابعاد میز 
)سانتی متر(

35×150
45×185
45×245

ابعاد میز 
)سانتی متر(

75×120
75×150
75×185

ابعاد میز 
)سانتی متر(

120
135
150

فاصلة خط المرکزین 
)سانتی متر(

265
240
250

ظرفیت 
)نفر(

2
3
4

ظرفیت 
)نفر(
6ـ4

6
8

ظرفیت 
)نفر(

6
8ـ6
10ـ8
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فضای های اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

4 صندلی

12 صندلی10 صندلی

8 صندلی5 صندلی

شکل 26ـ این میزهای کنفرانس در طراحی داخلی فضا کاربرد دارند.

8 صندلی

4 صندلی4 صندلی

12 صندلی

12 صندلی

8 صندلی

8 صندلی

6 صندلی

10 صندلی6 صندلی
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شکل 27ـ این طرح ها، طراح را با اندازه های مختلف اتاق، اشکال میز، سطوح و ظرفیت نشستن افراد 
آشنا می کند. این نقشه ها برای توضیح به مشتری و تخصیص فضای اولیه، مفید و مناسب هستند. البته 

اندازۀ صندلی و فضایی که برای گردش پشت صندلی ها وجود دارد، باعث تغییر ابعاد کلی می شود.

فضای های اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: ابعاد میزها و تعداد افراد

12صندلی، 98 مترمربع

12صندلی، 49/5 مترمربع

50 صندلی، 44/8 مترمربع

12صندلی، 30 مترمربع

8صندلی، 30 مترمربع
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فضای اداری
اتاق های همایش

اطالعات طراحی: طرح های اتاق

8 صندلی، 22/3 مترمربع10صندلی، 27/2 مترمربع

12صندلی، 31/2 مترمربع

18 صندلی، 44/5 مترمربع 16 صندلی، 55/8 مترمربع
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فضای اداری
محوطه های پذیرش
جزییات میز پذیرش
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قسمت  باشد،  داشته  وجود  طرف  سه  در  حصاری  که  زمانی  پذیرش  میز  طراحی  در  28ـ  شکل 
این  می پردازیم،  پذیرش  میزهای  معمولی  طراحی  به  که  موقعی  می آید.  به دست  بهتری  خصوصی 
مسأله بسیار با اهمیت است که کلیه وظایفی که از متصدی پذیرش خواسته می شود، شناخته شده 
باشند مانند ایجاد محل نگهداری کافی و مناسب، ارتفاع مناسب در قسمت سطوح کار، جای دادن 

کار و روشنایی الزم جهت  الکتریکی  وسایل 
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فضاهای اداری
اثاثیه، تجهیزات و وسایل

میزها و صندلی ها

اثاثیه، تجهیزات و وسایل از موارد اولیه ساختمانی جهت طراحی فضاهای اداری می باشند. اطالعات 
ابعادی و تصویری که در این بخش آمده اند براساس خطوط تولیدی می باشد که از تولیدکنندگان 

معینی در دسترس است.
اگر چه اطالعات در یک محدوده وسیع، در صنعت به طور مناسبی استاندارد هستند، اما در بعضی 
موارد در مقایسه با تولیدکننده یکسری تفاوت هایی وجود خواهند داشت. نتیجتًا، اگر چه اطالعات 
ارایه شده برای اهداف طراحی اولیه کافی هستند، ولی به طراح توصیه شده تا فرضیات ابتدایی را 
باشد، وفق دهد.  به طور کامل مشخص شده  تولیدکننده که محصول آن  واقعی  ابعادی  اطالعات  با 
از قفسه های فایلی، قفسه های ذخیره گذاری،  ارایه شده در این قسمت شامل مثال هایی  اطالعات 

میزهای مذاکره، میزهای تحریر و رسانه های الکتریکی هستند.

میزهای تحریر، میزهای کار تک ستونی یا دو ستونی دارای ابعادی مشابه می باشند. برای میزهای 
تحریر کناره دار مخصوص برای رؤسا، کناره ها در ارتفاعی یکسان با سطح میز تحریر می باشند. باید 
حداقل عرضی برابر با 55 سانتی متر باید برای فضای قرارگیری زانو وجود داشته باشد، فاصله 60 

سانتی متر نیز معمول است.
میزهای تحریر نقشه کشی و صنعتگران یا میزهای ستون دار مخصوص منشی معادل با ارتفاع یک 

کشوی مدادی کوتاه تر خواهند بود.
 اندازۀ استاندارد میزهای نقشه کشی معماری یا مهندسی عبارت اند از:

 95 cm 110ـ cm 152/5× عمق cm183 ـ cm 213ـ cm 94× عرض cm ارتفاع

6 ردیف 
قفسه کشویی

2 ردیف قفسه کشویی
1 ردیف جعبه

1 ردیف جعبه3 ردیف جعبه
1 ردیف فایل

میزها

تک ستونیدو ستونی

محدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستاندارد

50ـ1004540ـ1007560ـ7560

70ـ756565ـ757570ـ7570

152/5ـ2159060ـ215152115ـ152135

شکل 29ـ طرح اداری: میزها ـ اندازه ها
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صندلی راحتی

صندلی منشیصندلی چرخان دسته دارصندلی صلب دسته دار

صندلی کومه ای صندلی نقشه کشی

صندلی کناری کاناپه
شکل 30ـ طرح اداری: صندلی ها ـ اندازه ها

ابعاد صندلی راحتی و کاناپه

ابعاد صندلی

صندلی راحتیکاناپه

استانداردمحدوده

 H 1،H، D،مقادیر
یکسان هستند.

2 صندلی 200ـ157
3 صندلی 228ـ183
4 صندلی 275ـ233

10075Wـ75

10078Dـ65

10075Hـ63

4538H1ـ30

صندلی نقشه کشی قابل تنظیم صندلی کناری
صندلی صلب صندلی کومه ایو صلب

دسته دار
صندلی چرخان 

صندلی منشیدسته دار

استانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدودهاستانداردمحدوده

5043Wـ757040ـ685550ـ585345ـ604545ـ605043ـ40

6050Dـ756845ـ805550ـ555348ـ605048ـ805545ـ45

8575Hـ858573ـ857570ـ857570ـ1059070ـ857590ـ70

5043H1ـ554340ـ484540ـ454340ـ857043ـ484543ـ43
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فصل 5
جدول توسعه حرفه ای
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شغلی  و  حرفه ای  صالحیت  توسعه  ساختار 
گروه صنایع چوب و مبلمان

مهندسی صنایع 
چوب و مبلمان 
 )21410195(

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تکنسین ارشد صنایع 
چوب و مبلمان 

)31190494(

تکنسین 
صنایع چوب 
)31190493(

تکنسین ارشد 
)سطح 4(

تکنسین 
)سطح 3(

کمک تکنسین 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

کمک تکنسین مبلمان 
ماسیو)سازه های 

چوبی( )71150292(

  کمک تکنسین    
مبلمان صفحه ای 

)71150192(

کارگر ماهر صنایع چوب 
  )75220191(


