
ریز فضاهاشرح فضاریز عناوینعناوینگروهردیف

-واحد تصرف به ازای هر نفر 

 بر حسب متر مربع سطح 

ناخالص

تعداد 

کاربر

جمع کل سطح 

ناخالص فضا به متر 

مربع

جمع کل سطح ناخالص 

گروه به متر مربع

9.30218.60فضای کاراتاق رییس سازمان

1.821018.20( نفر 25جهت  )جلسات 

9.3019.30سوییت استراحت

فضای مسئول دفتر و منشی رییس 

سازمان

فضای مسئول دفتر، منشی، تایپیست، فضای انتظار 

ارباب رجوع
9.30218.60

1.823054.60 نفره30سالن سالن جلسه هیئت مدیره

9.30546.50اتاق هیئت مدیره و هیئت رییسه

9.30327.90اتاق رییس، بایگانی و کارمند شورای انتظامی

1.821221.84( نفر 15جهت  )سالن جلسه 

9.30327.90اتاق بازرس، بایگانی و کارمند بازرسینفضای بازرسین

1.821018.20( نفر 12جهت  )سالن جلسه 

فضای گروههای تخصصیگروههای تخصصی

مهندسی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات 

جهت چهار  )برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک 

( نفره 12گروه سالن جلسه 

1.823970.98

کارشناسان اجرایی و برنامه ریزی آموزشی و مسئول 

برگزاری دوره ها
9.30218.60

1.8295172.90 نفره25 و 70کالسهای 

IT9.30218.60

1.821018.20سایت کامپیوتری

9.3019.30خزانه دارخزانه دار و امور 

امور مالی

کارشناس بودجه و تهیه  )مدیر امور مالی و کارمندان 

گزارشات، متصدی صندوق و بایگانی اسناد، مسئول 

حسابداری کارکنان، مسئول حسابداری خرید و اموال، 

(مسدول حسابداری اعضا و حسابدار

9.30546.50

امور اداری، دبیرخانه و بایگانی
امور کارکنان، دبیرخانه، بایگانی و سرپرست خدمات 

اداری
9.30218.60

9.30218.60پذیرش و عضویت

20120.00شورای مالیاتی

بیمه

کمیسیون حقوقی

کمیسیون رفاه و تعاون

25125.00کمیته آموزش

هیئت تحریریه و نشریات

کمیسیون انرژی و محیط زیست

مسئول روابط عمومی، متصدی روابط  ) روابط عمومی 

(عمومی و تجهیزات 

20120.00کمیته نظام پیشنهادات

کمیسیون طرح و برنامه

کمیته امالک و مستغالت

کمیسیون مشورتی بانوان

20120.00کمیته مجریان ذیصالح

کمیته نظارت

کمیته امور ایمنی و بازرسی ساختمان

20120.00کمیسیون استاندارد و کیفیت مصالح ساختمانی

تیم کنترل و ارزیابی نوسازی بافت فرسوده

شناسنامه فنی و ملکی

30130.00کمیته نقشه های تفکیکی

بررسی نقشه ها

توزیع نظارت

20120.00هیئت نظارت بر دفاتر نمایندگی شهرستانها

27کمیته هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 

( 33ماده  )کمیته مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

20120.00کمیته اجرایی گاز

کمیته سیاست گذاری آب و فاضالب

ژئوتکنیک

9.00218.00خدمات و امور رفاهی و ورزشی

9.0019.00خدمات ترابری

9.0019.00اپراتور تلفن

9.0019.00نگهبانی

9.00218.00مسئول خرید و کارپردازواحد تدارکات

6.00212.00استراحت کارکنان

1396/08/02: کمیسیون تخصصی معماری، تاریخ: تهیه کننده

فضای شورای انتظامی
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شورای انتظامی

هیئت مدیره و 

هیئت رئیسه

رئیس

امور اداری و 

پرسنلی

کمیته ها و 

کمیسیون ها

فناوری اطالعات

1گروه 

2گروه 

3گروه 

4گروه 

5گروه 

6گروه 

7گروه 

8گروه 

1396/07/30: جدول برنامه ریزی فیزیکی پروژه ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان بر اساس مصوبه هیئت مدیره در تاریخ

 متر مربع2607/25: مساحت زمین- خرم آباد، بلوار حج، مجاور اداره برق : آدرس پروژه 

بازرسان

واحد آموزش و کالسهای آموزشیآموزش و پژوهش

903.92



1.70300510.00 نفره300سالن آمفی تاتر

5.600025140.00 نفر25جهت کتابخانه

12.00112.00مرکز تکثیر

50.00150.00بایگانی

3.601243.20سرویسهای بهداشتی

5.00210.00سرویسهای بهداشتی معلولین

4.0014.00 خودپرداز بانک

1.821018.20 نفر40جهت سرویس دهی به سالن ناهار خوری

0.45104.50گرمخانه سالن ناهار خوری

6.00318.00 واحد3آبدارخانه

9.0019.00کمکهای اولیه

0.852017.00 نفر20جهت نمازخانه

4.5029.00دو فضا به تفکیک جهت آقایان و خانمهااتاق نیروهای خدماتی

4.5029.00به تفکیک جهت آقایان و خانمهاسرویس بهداشتی نیروهای خدماتی

4.00416.00  واحد4اتاق نظافت

12.00112.00اتاق تکنسین تاسیسات

140.001140.00موتورخانه

40.00140.00انبار

25.0025625.00 پارک خودرو25جهت پارکینگ

355175جهت دو دستگاه راه پله و آسانسورارتباطات عمودی شامل پلکان و آسانسور

2401240ارتباطات افقی شامل راهروها و البی ها
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12590.82

23005.82

3903.92

41615.92

5123.90

6851.00

ردیف

نسبت مجاز 

مطابق با نشریه 

178

برنامه فیزیکی  )نسبت محاسبه شده 

به درصد (تهیه شده 
توضیحات

86 %65حداقل 1
نسبت سطح زیربنای خالص به سطح زیربنای کل 

ساختمان

30 %40حداقل 2
نسبت سطح زیربنای فضاهای اصلی به سطح زیربنای 

کل ساختمان

فضاهای 

اصلی
35 %60حداقل 

نسبت سطح زیربنای فضاهای اصلی به سطح زیربنای 

خالص

فضاهای 

اصلی و 

وابسته

62 %70حداقل 
نسبت سطح زیربنای اصلی و وابسته به سطح زیربنای 

خالص

فضاهای 

رفاهی
5 %10حداکثر 

نسبت سطح زیربنای فضاهای رفاهی به سطح زیربنای 

خالص

فضاهای 

پشتیبانی
33 %20حداکثر 

نسبت سطح زیربنای فضاهای پشتیبانی به سطح 

زیربنای خالص

مساحت فضاهای رفاهی

مساحت فضاهای پشتیبانی

مساحت ها

مساحت زیر بنای خالص

زیربنای کل ساختمان

مساحت فضاهای اصلی

مساحت فضا های اصلی و  

وابسته

ارتباطی5

حسین مظفری ترشیزی: ترجمه- ارنست و پیتر نویفرت- اطالعات معماری 

. . . سایتهای نظام مهندسی ساختمان استانهای قزوین، اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی و 

.افزایش یا کاهش یابد%  5جمع سطح ناخالص کل ساختمان می تواند تا 

:توضیحات

.سطح ناخالص بر اساس سطح خالص قابل تصرف و سطوح فضاهای عمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارها در نظر گرفته شده است

.لحاظ شده است (ضخامت دیوارها و ستونها  ) درصد جهت سطح زیرساخت 15 درصد هر فضایی جهت سطح خالص و 85حدود 

:منابع

 با عنوان ضوابط طراحی ساختمانهای اداری178نشریه شماره 

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان

بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداری- 49نشریه شماره 

:جمع کل سطح ناخالص به متر مربع
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 ) 5گروه 

فضاهای 

(گردش 

851.00

415

جدول کنترل سطوح ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

شرح

کارآیی ساختمان

بهره برداری مفید اداری

3
توزیع مناسب 

فضاها

712.00

123.90


