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 چىیسٜ
اٖ ٚ ٘ٛخٛا٘اٖ ؾطٔایٝ تعضٌی تطای وكٛض ٔحؿٛب ٔی قٛ٘س وٝ ضؾا٘سٖ وكٛض ٔا وكٛض خٛا٘ی اؾت، خٕؼیت وٛزو      

آٟ٘ا تٝ تِٛیس ٚ تاظزٞی، ٕٞطاٞی ٔیاٖ تٟؿاظی فضاٞای آٔٛظقی ٚ قیٜٛ ٞای آٔٛظـ ضا ٔی عّثس تا زض زؾت زاقتٗ ایٗ 

، اذتهال پیف فطو، یؼٙی فطاٌیطی ٚ ضقس تٛإ٘ٙسیٟای ذالق تٝ ٔٙظٛض قىُ زٞی ٚ ٔاٞیت تركی تٝ آٔٛظـ وٛزواٖ

ویفیت فضای آٔٛظقی . فضا ٚ أىا٘ات ٔاِی ٚ شٞٙی ضا تطای ایٗ ٔحسٚزٜ ؾٙی زاضای پتا٘ؿیُ فطاٌیطی، قاذم ٔی وٙس

تغییط ٘یاظٞا، تغییط اِٚٛیتٟای آٔٛظقی، تغییط . ٔمِٛٝ ای ٘یؿت وٝ تتٛاٖ اظ آٖ تٝ ػٙٛاٖ یه پطٚؾٝ تٕاْ قسٜ یاز وطز

ِٛٛغی ضٚظ ٚ ؾالیك ٔتفاٚت آٔٛظقی ٔؼّٕیٗ ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ اظ خّٕٝ ػٛأّی ؾیؿتٕٟای آٔٛظقی، تٟطٜ ٌیطی اظ تىِٙٛ

زض یه تؼطیف ػاْ  .ٞؿتٙس وٝ حفظ ویفیت فضاٞای آٔٛظقی ضا زض ظٔاٖ تٟطٜ تطزاضی اظ آٖ تٝ ٔا یازآٚضی ٔی وٙس

 ت٘ٛیٗ چیعی اؾت وٝ یىی اظ انِٛی تطیٗ ٔٛضٛػات آٖ ضٚقٗ ؾاذتٗ ٘مف تطتیت اظ ضاٜ قٙاذ پطٚضـ آٔٛظـ ٚ

 .ضا یاز آٚض ٔی قٛز تٛزٜ، تٟطٜ ٌیطی اظ ایٗ قٙاذت زض ٟٔیا ؾاذتٗ ٞط آ٘چٝ وٝ اٚ ٘یاظ زاضز ػّٕی وٛزن

اِٚیٗ ٔؿیط زض خٟت تٟیٙٝ ؾاظی ایٗ فضاٞا، قٙاؾایی فاوتٛض ٞای ؾٙدف ایٗ فضاٞا ٚ ٔسیطیت تغییط ٚ ٔٙاؾة     

ا٘تراب ایٗ ٔٛضٛع تطای عطح تحمیمی قٙاؾایی ٘یاظ ٞسف اظ . ؾاظی آ٘اٖ تطای وٛزواٖ تا تٛخٝ تٝ ٘یاظقاٖ ٔی تاقس

ذٛز وٛزواٖ تطای فضایی وٝ زض آٖ تٝ ؾط ٔی تط٘س ٚ تؼطیف فضای ٔغّٛب تطای آ٘اٖ ٚ اِٚٛیت تٙسی ذٛاؾتٝ ٞای آٟ٘ا زض 

ٔسیطیت تغییط فضاٞای آٔٛظقی تا اِٚٛیت حفظ ٚ اضتماء ضضایت ٔٙسی تٟطٜ . فطآیٙس یه ٔسیطیت تغییط ٞٛقٕٙس اؾت

ٟٕٔتطیٗ ٍ٘اٜ ایٗ تحمیك ٔی تاقس، زض فطآیٙس زؾتیاتی تٝ ایٗ چكٓ ا٘ساظ ( اضتماء تٟطٜ ٚضی)زاض ٚ ویفیت آٔٛظـ تط
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خٟت زؾتیاتی تٝ ذٛاؾتٝ ٞای تٟطٜ تطزاضاٖ اظ فضای   

طضؾی اضتثاط ٔیاٖ ایٗ ضضایتٕٙسی ٚ ٔٛفمیت آٔٛظقی تا تٟطٜ ٌیطی اظ تحّیُ ٞای آٔاضی تٝ ت. آٔٛظقی پطزاذتٝ قٛز

تا اضایٝ یه پطؾكٙأٝ تٛؾؼٝ ای ( ضضایتٕٙسی فیعیىی -ٔٛفمیت آٔٛظقی)ایٗ اضتثاط  زا٘ف آٔٛظ پطزاذتٝ قسٜ ٚ اثثات

 .تٝ قٙاؾایی ػٙانط فیعیىی خعییتط خٟت اضایٝ ضاٜ واض تغییط پطزاذتٝ ٔی قٛز

اثثات اضتثاط ٔیاٖ ضضایتٕٙسی ٚ ٔكاضوت اؾتفازٜ وٙٙسٌاٖ زض پطٚؾٝ  ،ض ٌاْ ٘رؿتتٙاتطایٗ تالـ زض ایٗ تحمیك ز     

زض فضاٞای آٔٛظقی ٚ ٔٛفمیت آٔٛظقی آٟ٘ا ٔی تاقس وٝ ایٗ ذٛز ٔؿتّعْ تطضؾی ٘حٜٛ ٚ ٔیعاٖ   ٔسیطیت تغییط

اؾتفازٜ وٙٙسٌاٖ  ٚ زض ٌاْ زْٚ تطضؾی ٚ اضایٝ ٘مف ٔحٛضی تأثیطپصیطی ٔتماتُ ٔحیظ ٚ قرم زض فطآیٙس آٔٛظـ اؾت

ٚ اِٚٛیت تٙسی تغییطات زض آٖ ٔی تاقس   زض تؼییٗ ظٔاٖ تغییط، اضظیاتی پؽ اظ ؾاذت( زا٘ف آٔٛظاٖ)اظ فضای آٔٛضقی 

ٚ زض ٌأٟای تؼسی تالـ ٔی قٛز تٝ اٍِٛی ٔؼیٗ ٚ ٞسایت پصیط زض فطآیٙس اضظیاتی فضایی، تغییط ٚ حتی اٍِٛٞای پیف اظ 

قٙاؾایی ٘یاظٞای زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ آ٘اٖ زض عطاحی فضاٞای آٔٛظقی ٔی تٛا٘س تٙاتطایٗ . عطاحی زؾت یافت

 زض تٟثٛز ػّٕىطز تحهیّی یا تٟتط تٍٛئیٓ زض تحَٛ  آٔٛظقی زا٘ف آٔٛظاٖ ٘مف ٟٕٔی زاقتٝ تاقس

ظٔاٖ حضٛض فیعیىی زض  چٖٛ تا تٛخٝ تٝ. ایٗ ٔغاِؼٝ تٟٙا زض ٔمغغ پایٝ ؾْٛ اتتسایی تٝ تطضؾی ٚ اضظیاتی ٔی پطزاظز     

ٔحیظ ٔساضؼ ٚ ؾغح آٔٛظـ خٟت ا٘داْ پاؾد تٝ پطؾف ٘أٝ ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ػسْ ٚخٛز ػٛأُ ٔساذّٝ ٌط غیط فیعیىی 

تحمیك پطزاذتٝ اِثتٝ ٔفهالً تٝ ایٗ ٟٔٓ زض فطایٙس . چٖٛ تغییط ٔمغغ تحهیّی زض تٟتطیٗ قطایظ اضظیاتی ٚالغ اؾت

 .ذٛاٞس قس

 

 

 

ډئَٔز سٲَٕٕ،  سلٕٞچٓ، ډًٵٺٕز ٵِٕٔپٓ، سؼُِٕار آډًُٙٓ، َبْ ٵ٢ب5 وّیسی ٞای ٚاغٜ

 أٍُبثٓ دٔ اُ ٕبهز

 

 

                                                           
1-Post Occupancy Evaluation  
2
-School Facility Effects 

3-change management  
4-post occupancy  


