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پروژه نگین افق نیایش



فهرست

نقشه راه
شاخص های موثر در برندسازی پروژه

تجاریبخشاندازچشم
اداریبخشاندازچشم

معیارهای تعیین کالس ساختمان
Aامکانات ساختمان اداری کالس 

استراتژی های طراحی نسل جدید فضای کار
ظرفیت سنجی پروژه

دیاگرام جانمایی عملکردها
پیشنهادات طراحی معماری براساس چشم انداز تعیین شده

بصری فضاهاتعریف

3
4
5
6
7
8
9
22
27
29
47



چشم انداز

پروژه

برنامه ریزی فضایی / کانسپت 

1

2

3

نقشه راه



شاخص های موثر در برندسازی پروژه

تندرستی
Well-Being

پایداری
Sustainability

سازیدیجیتال
Digitalization
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چشم انداز

بخش تجاری

(Aکالس )حفظ یکپارچگی کانسپت پروژه 

مجتمع تجاری لوکس با سبد کاالیی برای
بیزنس ها و مدیران آن ها

5

...(چرم، پوشاک رسمی، ساعت و) فروشگاه های لوکس 

زون مالی

رستوران کالستر

(فودمارکت و فروشگاههای خدماتی)مارکت 



چشم انداز

بخش اداری

نسل آینده ساختمان اداری

A ساختمان اداری کالس

حس تعلق به فضای کار
و

رضایت مندی

بازدهی بیشتر افراد

توجه ویژه به

امکانات و ویژگی های خاص

Work-Life
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oموقعیت قرارگیری و دسترسی ها
oطراحی معماری
oکیفیت ساخت
oسیستم نمای ساختمان
oسیستم تاسیسات
o نوع سازه
oمتریال
oپروتکل ورود و خروج و امنیت ساختمان
o دیجیتال سازی/ هوشمندسازی(BMS)
o ظرفیت و سیستم مدیریت پارکینگ(PMS)
o سیستم مدیریت بهره برداری ساختمان
o خدمات و امکانات رفاهی
o مخاطبان(End Users)

معیارهای تعیین کالس ساختمان
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A کالس ساختمان اداری امکانات 

خدماتپذیرشتکنولوژی

بانک پست آژانس مسافرتی خشکشویی

غذا

رستوران

کافه

مستندسازی و 
آرشیو

بیزنس سنتر

اتاق مالقات

اتاق آموزش

سالن کنفرانس

اسپا و ماساژ اتاق بازی استخر سالن ورزش نگهداری کودک ولت پارکینگ
سالن 

غذاخوری

کافه

سلف سرویس

سرگرمیفعالیتیفکریآموزشسرگرمی

امکانات رفاهی کارمندان

8



نسل جدید استراتژی های طراحی 
کارفضای 

9



(Transparency)شفافیت در فضای کار

10



(Flexibility)انعطاف پذیری در فضای کار

11



Collaboration)تیمیکارتشویق & Team Working)

12



(Hybrid)هایبرید بودن فضای کار 
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(Hospitality)راحتی و آسایش در فضای کار 

14



(Innovation)نوآوری و خالقیت در فضای کار 

15



(Innovation)نوآوری و خالقیت در فضای کار 

16



(Amenities)امکانات در فضای کار 

17



(Brand Identity & Image)برند شدن فضای کار 
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(Play)فضای کار بازی در 

19



(Wellness)فضای کار سالمتی در 

20



(F&B)غذا و نوشیدنی در فضای کار 

21



ظرفیت سنجی پروژه



مترمربع61679: زیربنای اداری •

مترمربع 46205: خالص اداری •

مترمربع 250( : Business Unit)هر واحد کسب و کاری •

واحد 180

کسب و کاری

ظرفیت سنجی

ل مورد نیاز طراحی فضاها با کاربری های مختلف دارای سرانه های متفاوتی هستند که برای دستیابی به حداقل متراژ ک•
به عنوان می بایست تعداد افرادی که بصورت همزمان از فضا استفاده می کنند در سرانه ضرب شده و عدد بدست آمده

.متراژ آن کاربری در نقشه ها اعمال شود

ر و با بدین منظو. این امر نیازمند محاسبه تعداد افراد و تعداد کسب و کاری است که در مجموعه حضور خواهند داشت•
مترمربع درنظر گرفته می شود و 250توجه به کالس درنظر گرفته شده برای ساختمان هر واحد کسب و کاری معادل 

.باتوجه به خالص اداری موجود تعداد کسب و کار در ساختمان بدست می آید

23



مترمربعA15سرانه فضای اداری در ساختمان های کالس 

مترمربع46205متراژ خالص اداری
نفر 3000

کارکنان

از کارمندان % 30-25بطور میانگین 
ارباب رجوع دارند

نفر در طول روز در 4000حدود 
ساختمان حضور دارند

ظرفیت سنجی

ساختمان تعداد افرادی که روزانه و مستمر در بخش اداری حضور و فعالیت دارند را می توان با تقسیم متراژ خالص اداری•
.بدست آوردAبر سرانه فضاهای اداری کالس 

24



Aکالساداریهای خدماتی و امکانات رفاهی ساختمان هایکاربری

:توجه به ظرفیت سنجی پروژه، تعداد کاربری ها، ریزفضاها و متراژ مورد نیاز هرکدام در جدول ذیل آمده استبا•

25



مرکز همایش ها و کنفرانس ها

بیزنس سنتر

نفره200سالن 

نفره500سالن 

نمایشگاه

400

1000

800

2

1

1

فضای جلسات

فضای آموزش

فضای کار اشتراکی

کتابخانه

اتاق جلسات عادی

VIPاتاق جلسات 

30

70

12

5

1504-50نفره70-20اتاق 

1200

متراژ فضا
مترمربع

تعداد

500

1

1

الیف استایل

البی و النژ

سالن ورزشی

اسپا

یتفریح و سرگرم

500

400

300

2

1

5001

متراژ فضا
مترمربع

تعداد

7600جمع متراژ

Aکالساداریهای خدماتی و امکانات رفاهی ساختمان هایکاربری
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دیاگرام جانمایی عملکردها



مارکت

تجاری
مرکز مالی

...(بانک، صرافی و)

رستوران کالستر 
تجاری

بیزنس سنتر
مرکز همایش ها

کتابخانه
فضای کار اشتراکی

فضای آموزش
البی و النژ

کافه و رستوران

رستوران

ی 
دار

ج ا
بر

ی
دار

ج ا
بر

ورودی تجاری

ورودی اداری
ورودی تجاری

مسیر پیاده روی
کافی شاپ

جلسات غیر رسمی
عملکردهای خاص 

Roof

8000 m
2

4000 m
2

5000 m
2

2500 m
2

1200 m2

میکروآفیس

1-

0

1

2

3

4

5

سرگرمی-اسپا-ورزش
1700 m

2

ورودی اداری
ورودی تجاری داروخانهساالدبار/ فِرِش فود سوپرمارکت

نان و شیرینی
کافی شاپ بیرون بر

خشکشویی
آرایشگاه

میکروآفیس
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پیشنهادات طراحی معماری براساس چشم انداز تعیین شده



-1پالن 

مترمربع7898/5: سطح اشغال
متر8/8: ارتفاع

10: تعداد پارکینگ

هواساز

هواساز

کنترل

هفضای استراحت رانند+  VIPپارکینگ 

ورودی

VIPپارکینگ 

ارتباط عمودی اداری 

ارتباط عمودی آتش نشانی

300

سوپرمارکت

ساالدبار/ فِرِش فود 

داروخانه

نان و شیرینی

ارتباط عمودی تجاری

ارتباط عمودی از پارکینگ
مستقیما به البی اداری

+(3طبقه )

بازنگری طراحی البی اداری

کافی شاپ بیرون بر

خشکشویی

آرایشگاه

ورودی پارکینگ

ورودی بار

Marketمارکت
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مارکت
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-1نکات پیشنهادی مربوط به طبقه 

، خشکشویی، سوپرمارکت، کافی شاپ بیرون بر، نان و شیرینی، فِرِش فود: شامل ( غذا و خدمات)فضاهای فروشگاهی با کانسپت مارکت •

در ( ابان ولیعصرخی) و آسان از بیرون دسترسی مستقل آرایشگاه، داروخانه؛ با هدف استفاده کاربران برج های اداری و همچنین سایرین با 

.نظر گرفته شود

.و ارتباط آن با فضای فود مارکت تقویت و بازنگری شود-1فرم البی اداری برج جنوبی در طبقه •

+ 3در طبقه بمنظور کنترل ورود و خروج و همچنین کاهش زمان انتظار آسانسور، دسترسی مستقیم از پارکینگ ها به البی برج های اداری•

(Sky Lobby)و دسترسی آسانسورهای ضلع جنوب غربی قطع گردد. ایجاد گردد.
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پالن همکف

37

50

200

8

5

2

400

315

160

280

122

70

11

15

ماییبانک ، صرافی و دفتر هواپی
مترمربع1200

سرویس بهداشتی
ارتباط عمودی مترمربع7898/5: سطح اشغال

متر8/8: ارتفاع

void
200

ارتباط عمودی 
اداری

زون فروشگاههای برند
طبقه2در 

مترمربع2000

ارتباط عمودی 
تجاری

افزایش مساحت وید

360

200

مرکز مالی
(Luxury Financial zone  )

Shopping Center & Financial Zone

33



همکف و اولنکات پیشنهادی مربوط به طبقه 

.افزایش یابد( مترمربع400حدود )متراژ وید تجاری با توجه به وسعت سطح اشغال طبقه •

+ 1دور وید تجاری در طبقات همکف و.. فروشگاه های لوکس شامل لباس رسمی مانند کت و شلوار، ساعت، چرم، نوشت افزار، عطر و •

.درنظر گرفته شود

.متری دارند، امکان ایجاد دو طبقه ی فروشگاهی را داشته باشند8فروشگاه هایی که ارتفاع •

، با ورودی ...شامل بانک، صرافی، بیمه، آژانس مسافرتی و ( Financial Zone)با توجه به درنظر گرفتن دورنمای پروژه، زون مالی •

.مستقل از خیابان و ترجیحا در طبقه همکف در نظر گرفته شود
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پالن طبقه اول

900

250

150

150

200

220

670

400

3000

هواساز

تراس

400

البی اداری

البی تجاری

مترمربع7898/5: سطح اشغال
متر8/8: ارتفاع

تجاری
سرویس بهداشتی

ارتباط عمودی

زون فروشگاههای برند
طبقه2در 

مترمربع3000

ورودی اداری

ارتباط 
عمودی اداری

ارتباط عمودی 
تجاری

متر12ارتفاع 

Shopping Center & Financial Zone

35



پالن طبقه دوم

هواساز

هواساز

مترمربع7898/5: سطح اشغال
متر6/6: ارتفاع

ارتباط عمودی 
اداری

رستوران کالستر
مترمربع3600

سرویس بهداشتی

ارتباط عمودی

1300

900

400

1300

ارتباط عمودی 
تجاری

Restaurant Cluster
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ررستوران کالست
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طبقه دومنکات پیشنهادی مربوط به 

از فودکورت به رستوران کالستر شامل رستوران + 2با توجه به کالس تعیین شده برای ساختمان پیشنهاد می گردد کانسپت غذایی طبقه •

.تغییر داده شود... های مدیترانه ای، ایتالیایی، ایرانی و

.رستوران ایرانی می تواند بصورت کیترینگ به واحدهای اداری سرویس دهی داشته باشد*

که در این صورت نور مناسب برای طبقات همکف تا + 2جدا سازی طبقات تجاری از طبقات خدماتی اداری با بسته شدن سقف وید در طبقه •

.  دوم از جداره ها و نمای اصلی تامین می گردد
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پالن طبقه سوم

400

هواساز

هواساز

هواساز

تاسیسات

مترمربع7898/5: سطح اشغال
متر6/6: ارتفاع

500
البی

و
النژ

1200

500

کتابخانه

فضای کار اشتراکی

اتاق های آموزش

400
مترمربع
خالص

ارتباط عمودی

اتاق های جلسات

کافه

710
مترمربع
خالص

Business Center

39

جابه جایی باکس آسانسور ها به ضلع جنوبی



پالن طبقه چهارم

هواساز

مترمربع7898/5: سطح اشغال
متر6/6: ارتفاع

هواساز

400

کافه

سالن همایش

سالن کنفرانس

نمایشگاه

سرویس بهداشتی

2600
مترمربع
خالص

ارتباط عمودی
سالن ورزش   اسپا

بازی و سرگرمی
1700

رستوران

Conventional Center
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جابه جایی باکس آسانسور ها به ضلع جنوبی



پالن طبقه پنجم

2

2

2/5

2
4/5

330

180 هواساز
تاسیسات

تاسیسات

هواساز

هواساز

مترمربع4739/1: سطح اشغال
مترمربع1450: خالص اداری

متر5/5: ارتفاع

200

390

رستوران

رستوران

فضای نشستن رستوران
و مشاعات اداری

مترمربع3000

450

120
100

150

تراس سیگار

41

جابه جایی باکس آسانسور ها به ضلع جنوبی



طبقات سوم، چهارم و پنجمنکات پیشنهادی مربوط به 

:در راستای تقویت کالسِ اداری پروژه به شرح جدول ذیل می باشد+ 4و + 3خدمات و امکانات رفاهی برج های اداری در دو طبقه •

متراژطبقه سوم
500البی و النژبیزنس سنتر

VIP350اتاق های جلسات
360عمومی

400اتاق های آموزش
1200فضای کار اشتراکی

500کتابخانه
3310جمع

متراژطبقه چهارم

غذاییمرکز همایش ها و کنفرانس ها
الیف استایل

(تفریح وسرگرمی-اسپا-ورزش) 
1700

150کافه
300رستوران

1000سالن همایش
800سالن های کنفرانس

800نمایشگاه
4750جمع
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Studio)نفرهتککارفضاهایعنوانبهاداریرفاهیِامکاناتوخدماتطبقاتبرایطبقهنیم• office)شودنظرگرفتهدر.

نظردر(اداریطبقهاولین،+5طبقهتراس)+4طبقهبامبهآناتصالواداریرفاهیِامکاناتوخدماتطبقهدوبرایاختصاصیوداخلیوید•

.شودگرفته

.پذیردمیصورت+5طبقهتراسبه+3طبقهازویدداخلبرقیپلهیکتوسططبقهسهعمودیارتباطات•

.گیردمیصورتایشیشهباکسیکتوسط+4بامبهبرقیپلهازمخاطبورود•

.شودگرفتهنظردرهارستوراننشیمنعنوانبهمشترکتراسازاستفادهو+5طبقهدررستوراندو•

گردیدهشبخآندرپارکبهمناسبدیددادندستازبهمنجرجنوبیبرجدراداریآسانسورهایفعلیقرارگیریموقعیتاینکهبهباتوجه•

.گرددتعریفاداریبرجبه+(3طبقه)البیاسکایازمجزاییآسانسورهایالینامکانصورتدرکهشودمیتوصیهاست

طبقات سوم، چهارم و پنجمنکات پیشنهادی مربوط به 

43



1200

400

500710

1700 2600

فضای کار اشتراکی

Conventional Centerسالن ورزش   اسپا

بازی و سرگرمی

اتاق های جلسات البی و النژ

کافه و رستوران

450

اتاق های آموزش

میکرو آفیس

میکرو آفیس

کافه

رستوران

150

رستوران

120

نشیمن رستوران نشیمن رستوران

ی 
دار

ج ا
بر

ی
دار

ج ا
بر

3

4

5
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پالن بام

مترمربع5000: سطح اشغال

فضای مالقات و مراسم

کافی شاپ مسیر سالمت

دسترسی عمودی

پارک ملت
هلی پد

بام دو برج اداری بهم متصل شوند و از یوگا             ورزش            جلسات

مل فضای بام به عنوان امکانات دو برج شا

مسیر پیاده روی، کافه و فضای مالقات و

.ردداستفاده گ... مهمانی، استودیوی یوگا و  45
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یاصلبام



تعریف بصری فضاها



Business center

Business centerازوسیعیطیف
برگزاریجهتراامکاناتوتجهیزات
فراهمکاریمالقاتقرارهایوجلسات

وعمومیجلساتهایاتاق.کندمی
VIP،هایاتاقنیزوالنژبیزینسبخش

وکسبخدماتارائهجهتآموزش
وتجاری)مجموعهدرمستقرکارهای

ازخارجکارهایوکسبنیزو(اداری
.شدخواهدتعبیهمجموعه 48



Business center
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Reception Lobby
50



Security Gate
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Co-working Space

ارائهدیدجبازارتستجهتبزرگشرکتهایبرایموقتمکانیوبومیغیرافراد،فریلنسترها،کوچکشرکتهایبرایاشتراکیکارفضای
.شدخواهدتامیناستانداردهاباالتریندرنیازموردامکاناتفضاایندر.گرددمی
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Co-working Space
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Lobby & Longue

جلساتبرگزاریومذاکراتاستراحت،برایفضاییبهژالن
بیالباشدهترکیبیاومجاورتدرکهگرددمیاطالقغیررسمی

.استمندبهرههمجوارپذیراییورفاهیامکاناتازوداشتهقرار
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Lobby & Longue
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Training Room

ازمانیسهردررقابتیبازاردرکارمندانومدیرانبودنروزبهبرایدلیلهمینبهاستسازمانیهروفردهرکاریزندگیالینفکبخشآموزش
اوتمتفهایظرفیتباآموزشهایاتاقبایدمرتبطافرادتعدادوآموزشنوعبهباتوجهبنابرایندهندمیاختصاصآموزشبهراساعتهایی

.شودگرفتهنظردراداریهایدرساختمان
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Meeting Room

.گذاردبمشتریانرویبرسزاییبهتأثیرتواندمیکهچراآیدمیشماربهشرکتوسازماناداره،هرهایبخشترینمهمازمعموالجلساتاتاق
.یابدیماهمیتنیزآنبهتوجهبنابراین.شودمیمحسوبادارهیاشرکتهربرایبزرگومهمهایگیریتصمیممحلجلسات،اتاقاینبرعالوه
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Conference Hall

اجعینمراجتماعوشرکت هامهمجلساتبرگزاری.شودمیدادهاختصاصهمایشیاکنفرانسسالنبهفضاییموفق،شرکت   هایتمامیدرامروزه
.می گرددآنزیادبسیاراهمیتسببکهاستسالنایناصلیکارکرد هایجزء

.اندآوردهرویمنظورهچندوفلتمدرن،کانسپتیسمتبهواندشدهخارجخودسنتیظاهرازکنفرانسهایسالنامروزه
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Conventional Center

Conventional Centerهاهمایشمرکزبه
نسالباوبروزاستانداردبانمایشیمجموعهو

واحدهایبهرسانیخدماتجهتکنفرانسهای
.گرددمیاطالقکارهاوکسبواداری
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Exhibition Hall

ایفضامروزهصنعتدر.کردظهورنوزدهمسدهدرکاالانبوهعرضهوتولیدضرورتبهبناکهاستمدرندورانازآمدهبرایپدیدهنمایشگاه
.کندمییبازایعمدهنقشفروشیانمایشبرایرقابتوتجارتجدیدوفناوریتکنولوژیخالقیتنوآورینمایشدرآنکهاستجایینمایشگاهی
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Library Play & Entertainment
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Podium Roof
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پایان


