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کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای می باشد.
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یکی از انواع مبلمان اداری محبوب ،مبلمان اداری مدوالر ( )Modular office furnitureاست .این سبک از
مبلمان اداری بیشتر مورد توجه مدیران شرکتهایی قرار دارد که تطبیقپذیری و قابلیت انعطاف در شرایط
گوناگون ،ازنظر تعداد نفرات نیروی کار یا تغییر فضای کاری ،اهمیت زیادی برای آنان دارد.

مبلمان اداری مدوالر نوعی از مبلمان اداری است که قابلیت جدا شدن از یک سیستم بزرگتر را دارد .در مفهوم
کلی ،سیستم مدوالر شبیه به لگو عمل میکند و از واحدهای مجزا که قابلیت حذف و یا جدا شدن را دارند تشکیل
شده است .این مفهوم در طراحی داخلی فضاهای کاری جایگاه مهمی دارد و در اجرای طراحیهای خالقانه و
نوآورانه نقش مهمی ایفا میکند .به دیگر سخن مبلمان اداری مدوالر ،ترکیبی از قطعات ثابت (مدول) مبل اداری
است که متناسب با نیاز و شرایط فضای کار در کنار یکدیگر قرار میگیرد.
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تصور کنید  4قطعه صفحه میز به عنوان مدولهای ثابت در یک شرکت به شکل زیر تولید میشود؛ و هر صفحه
میز دارای پایه مستقل خود است ،حال با استفاده از تکرار و جایگشت و چرخش از این مدولها ،میتوان انواع ست
اداری کارمندی ،معاونت ،ریاست و کنفرانس را به وجود آورد .البته این کار ممکن نیست مگر اینکه طراح صفحات
میز از همان ابتدا تمامی اضالع ،زوایا و قوسها را برای حالت انعطافپذیر طراحی کرده باشند .مدوالر بودن مبلمان
اداری امکان تطبیق نحوه چیدمان بر اساس فضا را فراهم میکند و سازگاری زیادی در چیدمان محیط کاری دارد.
در این سیستم در صورت نیاز به تغییر دکوراسیون ،احتیاجی به مبلمان اداری جدید نیست .همچنین با انجام
تغییراتی در چیدمان به آسانی میتوانید حال و هوای محیط کارتان را عوض کنید .البته مبلمان اداری تنها منحصر
به میز نیست و شامل فایلینگ ،قفسهها و پارتیشنها نیز میشود که قابلیت مدوالر سازی در آنها نیز وجود دارد
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انواع مبلمان مدوالر
مبلمان مستقل
مبلمان مستقل ( )Freestanding Furnitureنیازی به پنلها و پارتیشنهایی برای اعمال تغییر در شکل
جایگاههای کاری ندارد.

مبلمان بر پایه پنلهای جداره بندی
مبلمان بر پایه پنل های جداره بندی (،)Panel – Based Systemجایگاههای کار را با پارتیشنهای کوتاه مشخص
میکند .میزهای کار ،کمدهای بایگانی و واحدهای نگهداری لوازم برای تکمیل جایگاهها به پنل متصل میشوند.
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مبلمان بر پایه میزهای کار
مبلمان بر پایه میزهای کار ( )Table- Base Systemبرای طراحی یکپارچه محیطیهایی مناسب است که به
تعامل کارکنان نیاز دارد .بسته به نوع نظم طراحی ،کمدهای بایگانی و واحدهای نگهداری لوازم میتوانند زیر پا یا
کنار میز قرار گیرند.
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فواید استفاده از مبلمان اداری مدوالر
قابلیت تغییرپذیری و انعطافپذیری در چیدمان مهمترین ویژگی سیستم مدوالر است که باعث شده است مورد
توجه شرکتهای زیادی قرار بگیرد.
تحرک بیشتر و راحتتر
مبلمان اداری مدوالر به نسبت مبلمانهای قدیمی و سنتی ،سبکتر است .از این رو جابهجایی آنها بهراحتی انجام
میشود .به دلیل قابلیت تغییرپذیری بیشتر در هنگام تغییرات مکان و فضای دفتر ،نگرانی بابت نحوه چیدمان
آنها وجود ندارد و بر اساس فضا قابلیت تغییرات زیادی دارند.
انعطافپذیری زیاد
این سبک از مبلمان اداری به جهت انعطافپذیری زیاد ،دست طراح را برای چیدمان باز میگذارد .امکان قرارگیری
در الگوهای متفاوت و در حالتهای مختلف میتواند بدون صرف هزینه در ایجاد تغییرات ظاهری فضای کاری
مثمر ثمر باشد .همچنین در صورت توسعه کسب و کار به دلیل قابلیت افزوده شدن جزء جدید ،این سیستم با
محدودیتی رو به رو نیست و با صرف هزینهای اندک قابلیت رشد و توسعه دارد .در تصویر زیر با ثابت نگهداشتن
عمق و بازی با طول قفسهها انواع چیدمان را برای کمد میتوان متصور بود و این انعطافپذیری در طرح هیچ
هزینهای را تحمیل نمیکند.
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استفاده بهینه از فضا
مبلمان اداری مدوالر ،با قابلیت اشغال حداقل فضا در مقایسه با سایر انواع مبلمان اداری با سبک میزهای جاگیر
و حجیم ،امکان استفاده بهینهای از فضا را فراهم میکنند .همچنین از لحاظ دسترسی به سوکت شبکه و پریز برق
نیز ،این سیستم از موقعیت بهتری برخوردار است.
ظاهر حرفهای و جذاب
تأثیر مبلمان اداری بر ارائه تصویر سازمان کتمان ناپذیر است و به فضاهای کاری و اداری جلوهای خاص میبخشد.
سبک مبلمان اداری ،نمودی از سبک کاری حاکم بر فضای شرکت است و تأثیر زیادی بر روی بیننده میگذارد.
مبلمان اداری مدوالر به عنوان سبکی جدید و جذاب ،ظاهری حرفهای و مدرن به دفاتر کار میبخشد .ظاهر
حرفهای محیط کار تأثیر زیادی بر نگاه مشتریان و بازدیدکنندگان خواهد داشت و در گسترش تجارت و کسب و
کار شما ،سودمند است.
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هماهنگی با تمامی سبکهای طراحی
مبلمان اداری مدوالر به آسانی با تمامی سبکهای دکوراسیون داخلی محیط کار هماهنگ است .تقریباً برای هر
فضایی مناسب به نظر میرسد.
بهبود بهرهوری کارکنان
در این روش علیرغم یکپارچگی محیط ،حریم شخصی کارمندان حفظ میشود و از سویی دیگر موجب تعامل
بیشتر همکاران نیز میشود .تعامل و ارتباط و هماهنگی بیشتر کارمندان نقش مهمی در میزان افزایش بهرهوری
آنان دارد .این امر طبیعتاً بر رشد و توسعه شرکت نیز تأثیر خواهد گذاشت .البته نکتهای که باید به آن توجه کرد
این است که مبلمان اداری مدوالر برای تیمهایی که نیاز به محیطی عاری از سر و صدا دارند مناسب نیست.
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