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  مقدمه 
  
  

ی حطرا ریزي و که برنامه هستند ها ساختماناز اي  گونه ها بیمارستان "مخصوصابناهاي درمانی 
نوع  هر ها دارد. ها و فضاهاي آن کرد بخش عمل داري آن نیاز به دانش و اطالعات زیادي در مورممع
اگانه دارد. گرچه خاص خود است که نیاز به بررسی و پژوهش جد کرد بناهاي درمانی داراي عمل از
  بعضی از موارد، نکات مشترك وجود دارد. در
  

ابتدا بخش ها و قسمت هاي .است عمومی هاي بیمارستان درباره، پژوهشی اولین سري مطالعات
مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس کل بیمارستان در ظرفیت هاي مختلف مورد مطالعه 

   قرار می گیرد.
  

که است  پژوهشی کتاب از سري اول مطالعات سیزدهمین ،قلب بخشیوان ت بخشراهنماي طراحی 
  معماري، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انجام گرفته است. ي سه رشته در
  

  بخش توان بخشی معماري طراحی ریزي و اي برنامهمراهن" کتاب حاضر از یکم عنوان جلد
قلب،  توان بخشیبخش  ي و طراحی معماريریز برنامهمفاهیم  ،کتاب از این جلد در است. "قلب

(برنامه فیزیکی براي کرد فضاها و تجهیزات پزشکی، نقشه فضاها، برنامه فیزیکی  همراه با عمل
تختخوابی به ازاي  1000تا  400تختخوابی پیش بینی شده است و از بیمارستان  600بیمارستان 

کاري هر فضا  و مشخصات درها و نازكمی شود) یا کم % به زیربناي بخش اضافه 10تخت  100هر 
  گردد. ارائه می

  
و انجام شده مبتنی بر آخرین متون تحقیقاتی منتشر شده از طرف موسسات پژوهشی  پژوهش

رفته دنیا است ولی تنها به  برخی از کشورهاي پیشهاي پزشکان  و انجمن ها ، بیمارستاندانشگاهی
در واقع  رفته دنیا اکتفا نشده است. شورهاي پیشانتقال ساده نتایج تحقیقات موسسات پژوهشی ک

ریزي و طراحی  ها سال تجربه عملی در برنامه گیري از ده عمل آمده تا از این نتایج با بهره کوشش به
به مفاهیم و ها،  برداري برخی از آن معماري بیمارستان در سراسر کشور و حضور در ساخت و بهره

با در نظر گرفتن شرایط مشخص ایران با دیدگاه  بقل ي بخش توان بخشیهاکرد فضا عمل
  نگري نزدیک شد. آینده
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 معرفي ، حدود و دامنه                 3
 

 توان بخشي قلب تعريف               3-3
 

بازتوانی قلبی، برنامه نظارت شده پزشکی است، برای بیماران که دچار عارضه قلبی شدده                         

بدرای  بعد از درمان فشرده قلبی که در بیمارستان انجام گرفتده، در د ران بببدودی نیدبی،    

بدرای نن ادا در نظدر     "تحت نظر پزشدکان متصصدق قلبدی   "ادامه زندگی عادی تمریناتی 

 گرفته می شود. که در فصل اای کتاب شرح کامل نن داده خوااد شد.  

 

ادای تشصیصدی،    ای از بصد   در بیمارسدتان، مجموعده   Cardiac Servicesخددمات قلد                3-3-3

ادا در اتدت    کرد این بصد   قلبی است که شرح کامل عملدرمانی   مراقبتی برای بیماران 

 گیرد. کتاب مورد پژ ا  قرار می

 

 7بنااای درمانی        -

 8بنااای درمانی        -

 9بنااای درمانی        -

 01بنااای درمانی       -

  00بنااای درمانی       -

   01بنااای درمانی       -

 01بنااای درمانی       -

 

  در بيمارستان عمومي  Cardiac Servicesهاي خدمات قلب  ها و قسمت بخش             3-2
 

 درمانگاه قل      -0

 بص  بیتری موقت قل      -1

 ا رژانس قل      -1

   ICCUبص  مراقبت  یژه قل       -4

 Inter.CCUبص  مراقبت متوسط قل       -5

 Cardiac Non-Invasive Diagnostic بص  تشصیق غیر تباجمی قل      -6
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   Nuclear Cardiology ای کاردیولوژی ایته     -7

 Cardiovascular MRI/CTتصویربرداری قل    عر ق      -8

  Cardiac Catheterization Unit بص  کاتتریزاسیون قل     - 9

  Open Heart Surgery باز بص  اعمال جراحی قل     -01

  CSICUی قل بص  مراقبت  یژه جراح    -00

 Cardiac Rehabilitation Unit  بصشی قل  بص  توان    -01

 

راهنمااي   "ندام   بده  "(7)بناادای درمدانی   "کتداب   در جلدد یکد    1   1   0ادای   شماره            3-2-3

مورد پژ ا    بررسدی قدرار    "ي خدمات قلب ريزي و طراحي معماري مجموعه برنامه

 گرفته است.

 

ريازي و   برناماه  راهنمااي  "نام  به  "(8)بنااای درمانی " کتاب در جلد یک   5   4اای  شماره           3-2-2

مدورد   "طراحي معماري: بخش مراقبت ويژه قلب و بخش مراقبات متوساق قلاب   

 پژ ا    بررسی قرار گرفته است.

 

راهنمااي  "ام ند  بده  "(9)بناادای درمدانی   "در جلدد یکد  کتداب      8   7   6ادای   شماره           3-2-1

مورد پژ ا     "معماري خدمات تشخيصي غير تهاجمي قلب ريزي و طراحي برنامه

 بررسی قرار گرفته است.

 

ريازي و   راهنمااي برناماه  "ندام   به "(31)بنااای درمانی "در جلد یک  کتاب  9ی  شماره           3-2-4
 گرفته است.مورد پژ ا    بررسی قرار  "کاتتريزاسيون قلب طراحي معماري بخش

 

ريازي   راهنمااي برناماه  "ندام   بده  "(33)بنااای درمانی "در جلد یک  کتاب  01ی  شماره           3-2-5
 مورد پژ ا    بررسی قرار گرفته است. "بخش اعمال جراحي قلب وطراحي معماري

 

ريازي و   برناماه  راهنماي"نام  به "(32)بنااای درمانی "لد یک  کتاب در ج 00ی  شماره             3-2-6
مدورد پدژ ا    بررسدی    " CSICUبخش مراقبت ويژه جراحي قلب  طراحي معماري

 قرار گرفته است.
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ندام   بده  "(31)بنااای درمدانی  "جلد یک  کتاب  موضوع این کتاب مربوط به 01ی  شماره             3-2-7

 است."بخشي قلب  بخش توان ريزي و طراحي معماري راهنماي برنامه"

                   

   General Hospitalبيمارستان عمومي              3-1
 

ادا مربدوط بده موضدوع خددمات قلد  در        اای این کتاب   دیگدر کتداب   مطالعات   بررسی                     

اای مربوطه در بیمارستان عمدومی اسدت کده شدامل      بیمارستان، بر اساس قرارگیری بص 

 باشد. اای مصتلف پزشکی می تصصق

 ریزی خدمات قل  در بیمارستان عمومی، بیتگی به ظرفیت بیمارستان، جایگاه نن  برنامه               3-1-3

 درمانی کشور   تاکید بر تصصق قل  در بیمارستان عمومی دارد. ی در شبکه

 

 درماني کشور ي شبکه                  3-4
 

درمانی قابل تعریدف اسدت. میديولیت مطالعده        ی ر در یک شبکهنظام درمان در کل کشو                     

درمانی با  زارت ببداشت، درمان   نمدوز  پزشدکی اسدت.     ی تد ین ضوابط در مورد شبکه

در ایدن  با گرای  قلد   اای عمومی  کلیه مطالعاتی که در زمینه خدمات قل  در بیمارستان

 درمانی کشور است. ی طوح شبکهگیرد، متکی بر س اای نینده انجام می کتاب   کتاب

 

 منابع تحقيقات            3-5
 

منابع تحقیقات انجام شده مبتنی بر نخرین متون پژ اشی منتشر شده از طرف موسیدات              3-5-3

ادای پزشدکی برخدی از     ادای معتبدر   انجمدن    پژ اشی  ابیته به  زارت ببداشت، دانشگاه

 ی دنیا است. کشوراای پیشرفته

 

بخاش   ريازي و طراحاي معمااري    راهنمااي برناماه  " ی مطالعات انجام شده درزمینه           3-5-2

دنیدا نییدت،    ی رفتده  ، تنبا انتقال ساده نتایج پژ اشی کشوراای پدی  "قلب بخشي توان

ریدزی     ی عملدی در برنامده   اا سال تجربه بلکه کوش  شده است از این نتایج با تکیه بر ده

بدرداری برخدی از    درمانی در سراسر کشور، حضور در ساخت   ببرهااای طراحی معماری بن
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نگدری نزدیدک    اا، استتاده ببینه گردد، تا بتوان به شرایط مشصق ایران با دیدگاه نینده نن

 شد.
 

   حداقل و حداکثر ظرفيت بيمارستان           3-6
 

تصتصدواب   حدداک ر ظرفیدت     011تان مطالعات این کتاب با فرض حداقل ظرفیت بیمارس           3-6-3

)در فصل د م برنامه ریزی چبدار سدطا ارا ده    تصتصواب انجام شده است. 0111بیمارستان 

 شده است(

 

تصتصدواب خدارا از حدد د   دامنده ایدن       011مراکز درمانی با ظرفیت پایین تر از ظرفیت            3-6-2

 باشد. مطالعات می

 

  کار رفته ههاي ب واژه               3-7
 

اای مصتلف در ایدن کتداب بده کدار رفتده       اا   اصطالحاتی که برای نام فضااای بص   اژه                     

ادای خدام معدادل انگلییدی نن      است، غالبا معادل دقیق  اژه انگلییی نییدت. بدرای  اژه  

طراحدی  اا   اصدطالحاتی کده در    نوشته شده است. در این کتاب کوش  شده است از  اژه

 بیمارستان در ایران متدا ل است، استتاده شود.

 

 هاي کتاب معرفي فصل                   3-8
 

 ها و فضاهاي خدمات قلب در بيمارستان بخشفصل دوم :               3-8-3

 

 شود ریزی می اا   فضااای خدمات قل  در بیمارستان در چبار سطا برنامه بص                     

 

 ای کوچک اای ناحیه در بیمارستان  :   سطا ا ل    -

 ای بزرگ اای ناحیه در بیمارستان :    سطا د م    -

 ای در بیمارستان منطقه :   سطا سوم    -

 ای، قطبی   کشوری اای منطقه در بیمارستان سطا چبارم:     -
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 Cardiac Rehabilitation Unitبخشي قلب  کرد بخش توان عملفصل سوم :               3-8-2

 

 گیرد: در این فصل موارد زیر مورد بررسی قرار می

 

 بصشی قل  بیماران بیتری در بیمارستان توان    -

 بصشی قل  بیماران سرپایی توان    -

 

 فصل چهارم : کنترل عفونت              3-8-1

 

  اای عتونی، انتقدال  در این فصل شناخت انتقال عتونت در بیمارستان، منابع میکر ارگانیی

میکر  ارگانیی  اای عتونی از طریق تماس )انیان    سایل(   یا از طریق اوا مورد بررسدی  

 قرار می گیرد.  

 

 فصل پنجم : ايمني                3-8-4

 

در این فصل، ایمنی در برابر نت    د د   ایمنی در برابر زلزله از دیددگاه طراحدی معمداری    

 ر می گیرد.  بص  مورد بررسی قرا

 

 بخشي قلب کرد فضاهاي بخش توان عمل:  ششمفصل  3-8-5

 

بصشدی قلد  بده صدورت اتداق بده اتداق جبدت          کرد فضااای بص  تدوان  در این فصل عمل                    

 راانمای طراحی معماری بص  تشریا شده است.
 

 بخشي قلب ها و فضاهاي بخش توان ي اتاق نقشه : هفتمفصل               3-8-6

 

با توجه به عمل کرد فضااای بص  توان بصشی قل  که در فصل شش  مورد در این فصل                      

بررسی قرار گرفته است، نقشه اتاق اای این بص  با اندازه گذاری کامل طراحدی   ترسدی    

نی که در شده است. در این نقشه اا برخی از تجبیزات ثابت   غیر ثابت پزشکی   بیمارستا

طرح اتاق تأثیر دارند، ترسی  شده است   شرح مشصصات کلی برخی از نن اا نوشته شدده  

 است. 
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 قلب پاییسر بخشي برنامه فيزيکي بخش توان: هشتمفصل              3-8-7

 

در این فصل برنامه فیزیکی بص  شامل سطوح خالق فضااا   سطا ناخالق بص  ارا ده                        

تصتصدوابی تدد ین شدده اسدت.      611برنامه فیزیکی برای بیمارستان عمدومی    شده است.

 .% زیاد یا ک  می شود 01برای ظرفیت باالتر یا پایین تر 

 

 : مشخصات درها نهم فصل           3-8-8

 

ن بررسدی  کدرد ادر فضدا در بیماسدتا     کرد دَر، در رابطه با عمل در این فصل مشصصات عمل                     

 در بندد شده    مشصصات خصوصی دراا به صورت اتاق به اتاق در جدا لی ارا ه شده اسدت. 

 داده شده است .  BMSشرح مصتصری در باره سییت  اتوماسیون ساختمان  9-1

 

 کاري : مشخصات نازک دهمفصل            3-8-9

 

قلد  ارا ده شدده     بصشدی  تدوان فضااای بص  اا    اتاقکاری  در این فصل، مشصصات نازک                    

 است.
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١٣

   ها و فضاهاي خدمات قلب در بیمارستان بخش                  2
  
  شود. ریزي می ها و فضاهاي خدمات قلب در بیمارستان در چهار سطح برنامه بخش             2-1
  
  کوچک اي هاي ناحیه در بیمارستانسطح اول :            2-1-1
  
هـا و فضـاهاي    تختخواب حداکثر ، بخـش  200تا  100اي با ظرفیت  هاي ناحیه در بیمارستان       2-1-1-1

  ریزي و طراحی نمود. ي خدمات قلب ، برنامه توان در زمینه زیر را می
  

هاي مشاوره و معاینـه پزشـک متخصـص قلـب همـراه بـا اتـاق الکتروکـاردیوگرافی، در          اتاق     آ               
  درمانگاه بیمارستان

  
  حیات قلبی و تنفسی در بخش اورژانساتاق تجدید           ب         

  
 بخش مراقبت ویژه و مراقبت متوسط قلب           پ         

  
  هاي بستري قلب در بخش بستري داخلی/جراحی براي ادامه درمان اتاق           ت         

  
  اي بزرگ هاي ناحیه در بیمارستانسطح دوم :            2-1-2
  
هـا و فضـاهاي    تختخواب ، بخش 300تا  200اي با ظرفیت  باالتر از  هاي ناحیه اندر بیمارست       2-1-2-1

  ریزي و طراحی نمود. ي خدمات قلب ، برنامه توان در زمینه زیر را می
  

هـاي الکتروکـاردیوگرافی در    هاي مشاوره و معاینه پزشک متخصص قلب، همراه با اتـاق  اتاق        آ           
   درمانگاه بیمارستان

  
  اتاق تجدید حیات قلبی و تنفسی، در بخش اورژانس        ب         

  
   ICCUبخش مراقبت ویژه قلب        پ         
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١٤

 Inter.CCUبخش مراقبت متوسط قلب           ت         
   

 CNIDUبخش تشخیص غیرتهاجمی قلب           ث         
  

  ي درمان   در بخش بستري داخلی/جراحی براي ادامه هاي بستري قلب اتاق    ج                 
  
  اي  هاي منطقه در بیمارستان سطح سوم :           2-1-3
  
علـت   تختخواب که به 500تختخواب تا  300اي با ظرفیت باالتر از  هاي منطقه در بیمارستان       2-1-3-1

ریـزي   توان برنامـه  یها و فضاهاي زیر را م شرایط منطقه تاکید بر تخصص قلب نیست بخش
  نمود:

  
  هاي الکتروکاردیوگرافی همراه با اتاق درمانگاه قلب:         آ           

  
  تنفسی در بخش اورژانس اتاق تجدید حیات قلبی/         ب         

  
  ICCUبخش مراقبت ویژه قلب          ت         

  
  Inter.CCUبخش مراقبت متوسط قلب          ث         

  
  بخش تشخیص غیرتهاجمی قلب         ج         

   
  بخش تشخیصی انژیوگرافی قلب         چ         

  
مراقبت از بیماران قلبی که در شرایط پرخطر قرار ندارند، در بخش بسـتري داخلی/جراحـی            ح         

  گیرد. انجام می
  
  اي، قطبی و کشوري هاي منطقه بیمارستانسطح چهارم : در            2-1-4
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١٥

تختخـواب   1000تـا   400اي، قطبی و کشوري ، با ظرفیت باالتر از  هاي منطقه در بیمارستان       2-1-4-1
ي ساخت بیمارستان عمومی، تاکید بر تخصص قلب است،  به تناسب نیازها و شرایط منطقه

  ریزي و طراحی نمود. طور کامل برنامه توان به خدمات قلب را می
ي خدمات قلب است. البتـه بـا توجـه     هاي مجموعه بهترین روش در کنارهم قرار دادن بخش        2-1-4-2

  هاي بیمارستان  رسی به سایر بخش به دست
  
  : ي خدمات قلب عبارتند از هاي مجموعه بخش         2-1-4-3
  

    Cardiac Clinic درمانگاه قلب         آ           
  

  Non Invasive Diagnostic Unit تشخیص غیر تهاجمی قلب بخش        ب          
  

 Cardiac Day Care Unit  بخش بستري موقت قلب        پ         
  

  ICCU بخش مراقبت ویژه قلب        ت          
  

  Inter.CCU بخش مراقبت متوسط قلب        ث         
            
 Cardiac Catheterization  لببخش کاتتریزاسیون ق         ج         

  
   Open Heart Surgery بخش اعمال جراحی قلب باز         چ         

  
  CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب        ح          

  
  Cardiac Rehabilitation    بخش توانبخشی قلب         خ          

  
، پزشـکی  MRIهـاي اورژانـس، رادیولـوژي،    خـش سایر فضاهاي تشخیصـی/درمانی قلـب در ب         2-1-4-4

  گیرند. اي و آزمایشگاه تشخیص پزشکی قرار می هسته
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١٦

مراقبت از بیماران قلبی که در شرایط پرخطر قرار ندارند. در بخش بستري قلب کـه قسـمتی         2-1-4-5
  گیرد. هاي بستري داخلی/جراحی است ، انجام می ي بخش از مجموعه

  
  یرش بیمار قلبی در بیمارستانپذ             2-2
  
شـود و از خـدمات تشخیصـی، درمـانی و      بیمار قلبی از چهـار مسـیر وارد بیمارسـتان مـی                         

  کند. مراقبتی قلب در بیمارستان استفاده می
  

  از طریق پزشکان متخصص قلب در خارج از بیمارستان      -
  ها در شبکه درمانی کشور بیمارستاناز طریق ارجاع بیمار قلبی از سایر     -
  از طریق درمانگاه قلب بیمارستان     -
  از طریق بخش اورژانس    -

  
  پذیرش بیمار قلبی از طریق پزشکان متخصص قلب در خارج از بیمارستان           2-2-1
  
کان متخصـص قلـب   هاي عمومی راهبري بیمارستان اجازه دهد، پزش در صورتی که سیستم                     

در خارج از بیمارسـتان، بیمـاران خـود را بـراي اسـتفاده از خـدمات تشخیصـی درمـانی و         
  کنند. مراقبتی به بیمارستان معرفی می

  
هـا در شـبکه    پذیرش بیمار قلبی از طریق ارجاع بیمار قلبی از سایر بیمارسـتان            2-2-2

  درمانی کشور
  

هـاي سـطوح    طور کامل در تمـام بیمارسـتان   هاي تشخیصی، درمانی قلب به خشفضاها و ب                     
درمانی کشور موجود نیست. بیماران قلبی که تشخیص داده شود نیاز به تشخیص و درمان 

تري دارند مانند تشخیص و درمـان در بخـش کاتتریزاسـیون     با تکنیک وتجهیزات پیشرفته
هاي بـاالتر   هاي رده باز داشته باشد، به بیمارستان ها نیاز به جراحی قلب قلب و یا درمان آن

ــه   ــتان منطق ــد بیمارس ــور مانن ــانی کش ــبکه درم ــاهاي   ش ــه فض ــوري ک ــی و کش اي، قطب
  شوند. دارند، ارجاع داده می در زمینه تخصص قلب تري تشخیصی/درمانی پیشرفته
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  پذیرش بیمار قلبی از طریق درمانگاه قلب           2-2-3
  

کنـد و از طریـق سیسـتم ارجـاع      بیمار قلبی مستقیما به درمانگاه بیمارستان مراجعـه مـی                       
شود. با تشـخیص پزشـک متخصـص قلـب، بیمـار از       درمانگاه به درمانگاه قلب فرستاده می

  کند. هاي تشخیصی، درمانی و مراقبتی قلب استفاده می فضاها و بخش
  
  بخش اورژانس پذیرش بیمار از طریق           2-2-4
  
ي سـینه،   درصد باالیی از بیماران قلبی که دچار سکته قلبی، آنژین قلبی با درد شدید قفسه       2-2-4-1

طور عمده بوسـیله آمبـوالنس بـه بخـش اورژانـس       اند، به گرفتگی عضالت قلب و غیره شده
  کنند. بیمارستان مراجعه می

  
، بیماران به بخش مراقبت ویژه CPR د حیات قلبی و تنفسیدر بخش اورژانس بعد از تجدی         2-2-4-2

یابنـد، پزشـکان    شوند و بالفاصله به دستگاه مانیتور قلب اتصال می فرستاده می ICCUقلب 
متخصص قلب بعد از معاینه دقیق و ارزیابی شرایط بیمار در صورتی که نیاز به تشـخیص و  

  فرستند. ها می را به آن بخشهاي دیگر بیمارستان باشد، بیمار  درمان در بخش
  
ها و فضـاهاي تشـخیص و درمـان قلـب      اي که فاقد برخی از بخش هاي ناحیه در بیمارستان        2-2-4-3

است مانند بخش اعمال جراحی قلب یا بخش کاتتریزاسیون قلب و غیره، بیماران قلبی کـه  
اي، قطبی یا کشـوري   طقههاي من داراي شرایط حاد هستند، براي ادامه درمان به بیمارستان

  شوند. هاي تشخیصی،درمانی و مراقبتی پیشرفته هستند، ارجاع می که داراي بخش
  
  Cardiac Servicesها و فضاهاي خدمات قلب  بخش فهرست              2-3
  
راهنمـاي  "نـام   بـه  "7بناهـاي درمـانی   "ها و فضـاهایی کـه درجلـد یکـم کتـاب       بخش          2-3-1

مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار      "معماري مجموعه خدمات قلـب  و طراحی ریزي برنامه
  گرفته است به شرح زیر است:

  
  هاي تست الکتروکاردیوگرافی همراه با اتاق   Cardiac Clinicدرمانگاه قلب          2-3-1-1

Electrocardiography                         گیرد و  قلب قرار میي خدمات  درمانگاه قلب در مجموعه زمانی که 
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      ب خواهد داشت، بخش تشخیص غیرتهاجمی قلب و بستري موقت قل نزدیکی با رابطه                    
  گیرد. اولیه در بخش تشخیص غیرتهاجمی انجام می الکتروکاردیوگرافی                    

  
  Cardiac Day Care Unit  بخش بستري موقت قلب         2-3-1-2
  
در بخـش  Cardiopulmonary Resuscitations  اتـاق تجدیـد حیـات قلبی/تنفسـی            2-3-1-3

  اورژانس  
  
در جلـد یکـم    Inter. CCU و بخش مراقبت متوسط قلب ICCU بخش مراقبت ویژه قلب            2-3-2

ریزي و طراحی معمـاري   راهنماي برنامه"نـام    به  "8طراحی بناهاي درمانی  "کتاب
 "Inter CCU" بخـش مراقبـت متوسـط قلـب     و ICCU مراقبت ویژه قلببخش 

  قرار گرفته است.  بررسی کرد هر دو بخش از زوایاي گوناگون مورد تحقیق و  عمل
  
 قلبخدمات تشخیصی غیر تهاجمی            2-3-3

 Services Cardiac Non-Invasive Diagnostic  
ریزي و طراحی معمـاري   راهنماي برنامه"نام  به "9اهاي درمانی بن"در جلد یکم کتاب                     

کرد فضاهاي زیر مورد تحقیق و بررسی قرار  عمل "غیرتهاجمی قلب خدمات تشخیصی
  گیرد: می

  
  Cardiac Non-Invasive Diagnostic Unitقلب  بخش تشخیص غیرتهاجمی         2-3-3-1
  

  شود عبارت است از: ر این بخش انجام میاعمال تشخیصی که د          آ           
  

  ECGالکتروکاردیوگرافی     -
                  آزمایش تنش قلب (تست ورزش)    -
  TTEاکوکاردیوگرافی از روي سینه     -
  TEEاکوکاردیوگرافی از داخل مري     -
  اکوکاردیوگرام تنش    -
  هولتر مانیتورینگ    -



 
 
 
 

        13طراحی بناهاي درمانی  
 .C.R.Uبخشی قلب  ریزي و طراحی معماري بخش توان راهنماي برنامه

 بیمارستانها و فضاهاي خدمات قلب در  فصل دوم : بخش
  

 
١٩

  میکر ریزي پیس برنامه    -
  آزمایش تنش قلبی و تنفسی    -

  
  Nuclear Cardiology اي اي در بخش پزشکی هسته کاردیولوژي هسته         2-3-3-2
  
  Cardiovascular MRI ام،آر،آي قلب و عروق        2-3-3-3
  
 .Cardiovascular C.T سی،تی،اسکن قلب و عروق        2-3-3-4
  
:  در جلد یکم کتاب بناهاي Cardiac Catheterization Unit  بخش کانتریزاسیون قلب           2-3-4

 "ریزي و طراحی معماري بخش کاتتریزاسیون قلب راهنماي برنامه"نـام   به 10درمانی 
کرد بخش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اعمال تشخیصـی و درمـانی کـه در     عمل

  گیرد عبارتند از: این بخش انجام می
  

  Coronary Angiographyلب انژیوگرافی ق    -
  Coronary Angioplastyانژیوپالستی قلب    -
  Electrophysiologyالکتروفیزیولوژي قلب     -
  Pacemaker Implantationمیکر  کاشتن پیس    -
  Defibrillator Implantationکاشتن دیفیبریالتور     -
  Invasive Echocardiographyاکوکاردیوگرافی تهاجمی    -

       
نام  به "12طراحی بناهاي درمانی ": در جلد یکم کتاب  بخش اعمال جراحی قلب باز           2-3-5

کـرد   عمـل  "راحی قلب بـاز جریزي و طراحی معماري بخش اعمال  راهنماي برنامه"
   گیرد. گون مورد تحقیق و بررسی قرار میبخش از زوایاي گونا

  
طراحـی بناهـاي   ": در جلـد یکـم کتـاب    CSICU ی قلب بخش مراقبت ویژه جراح           2-3-6

عماري بخـش مراقبـت ویـژه    ریزي و طراحی م راهنماي برنامه"نام    به "12درمانی 
کرد بخش از زوایاي گوناگون مورد تحقیق و بررسـی قـرار    ، عمل  CSICU "جراحی قلب

  گیرد. می
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٢٠

طـوري کـه بایـد از     دارد، بـه بـاز  ی قلـب  این بخش رابطه تنگاتنگی با بخش اعمـال جراحـ           2-3-6-1
راهروهاي داخلی بخش اعمال جراحی قلب به فضاي بستري باز بخش مراقبت ویژه جراحی 

  قلب ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد.
  
   موضوع این کتاب است. بخش توان بخشی قلب :              2-3-7
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  Cardiac Rehabilitation Unitبخشی قلب  توان  کرد بخش عمل               3
  
  :تعریف               3-1
    

 و انتقـال بـه بخـش    ICCUبرنامه توان بخشی قلب، بعد از طی مرحلـه حضـور در بخـش                        

Inter.CCU   از تـرخیص   شروع می شود و در بخش بستري قلب ادامه می یابد، سـپس بعـد
به صورت سرپایی به بیمارستان مراجعه کرده و در سالن هاي حرکـت  بیمار با حضور مرتب 

درمانی مخصوص که داراي تجهیزات الزم و مانیتورینگ است، به درمـان ادامـه مـی دهـد.     
  برنامه توان بخشی قلب به بیماران کمک می کند که:  

  
 طول اقامت بیماران در بیمارستان کوتاه شود.  -
 بیماران بتوانند هرچه زودتر زندگی عادي خود را شروع کنند.  -

  
  شود. بخشی قلب براي بیمارانی با شرایط زیر انجام می  برنامه توان              3-2
  

 Recent Heart Attack  حمله قلبی اخیر     -

 Coronary Bypass Surgery  جراحی و پیوند عروق قلب     -

 Stable Angina  انژین قلبی     -

  Angioplasty/Stent  استنت -نژیوپالستی ا     -

  Heart Failure  نارسایی قلبی     -

 Heart Transplant  پیوند قلب     -

 Valve Repair/Replacement  قلبو یا تعویض دریجه تعمیر      -

  
  بخشی قلب بیماران بستري در بیمارستان توان           3-3
  
و  ICCUدر بخـش  بخشی قلب براي بیماران بستري بعد از بهبود نسبی بیمـار    برنامه توان           3-3-1

  آغاز می شود.  بخش مراقبت متوسط قلب انتقال به 
  
  مرحله است. 6بخشی بیماران بستري داراي  برنامه توان           3-3-2
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   یکم ي مرحله        3-3-2-1
  

  ستار نشستن بیمار روي تخت به کمک پر    -
  نشستن بیمار روي صندلی چرخدار به کمک پرستار      -
  حمام کردن بیمار روي صندلی چرخدار توسط پرستار      -
  استفاده بیمار از سرویس بهداشتی با صندلی چرخدار به کمک پرستار     -
  خوردن کمک به بیمار براي نشستن روي صندلی براي غذا    -
  ها و پاها حرکات آرام دست    -

  
   دوم ي مرحله       3-3-2-2

  
  حمام کردن بیمار روي صندلی چرخدار توسط پرستار    -
  استفاده بیمار از سرویس بهداشتی با صندلی چرخدار به کمک پرستار    -
  نشستن بیمار روي صندلی براي غذا خوردن    -
  ها و پاها تمرین آرام دست    -
  ار در روزدو ب هدقیق 2تا  1راه رفتن به مدت     -

  
  سوم ي مرحله       3-3-2-3

  
  کند. حمام می "بیمار در حالی که روي صندلی چرخدار نشسته است، شخصا    -
  رود. بیمار بدون کمک، به سمت سرویس بهداشتی می    -
  نشیند. تواند روي صندلی می بیمار هر چند بار که می    -
  رود. دقیقه به آهستگی راه می 3تا  2بیمار دو بار در روز، هر بار به مدت     -

  
   چهارم ي مرحله       3-3-2-4

  
  دوش گرفتن بیمار در حال ایستاده    -
  بار در روز دقیقه ، دو 4تا  3راه رفتن بیمار به مدت     -
  تواند در داخل اتاق خود قدم بزند. که بیمار توانایی داشته باشد می در صورتی    -
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    جمپن ي مرحله       3-3-2-5

  
  دوش گرفتن بیمار در حال ایستاده    -
  بار در روز دقیق دو 5تا  4راه رفتن بیمار به مدت     -
  باال و پایین رفتن از یک پله تحت نظارت پرستار یا فیزیوتراپیست    -

  
  ششم ي مرحله         3-3-2-6
  

  دوش گرفتن بیمار در حال ایستاده    -
  بار در روز دقیقه دو 10ار به مدت مراه رفتن بی    -
  باال و پایین رفتن از دو پله تحت نظارت پرستار یا فیزیوتراپیست    -
  لباس پوشیدن تحت نظارت پرستار     -
  لباس کندن تحت نظارت پرستار     -

بخشی قلب در طـی چنـد    قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان، کارشناس تغذیه بخش توان           3-3-3
  دهد. آموزش می و بستگان ان ها ذیه مناسب براي بیمار قلبی را به بیمارانجلسه نوع تغ

  
  بخشی قلب بیماران سرپایی توان             3-4
  
بخشـی   اي مشخص به بخش توان همبیماران بعد از مرخص شدن از بیمارستان باید طی برنا           3-4-1

  قلب مراجعه کنند.
  
براي مـدت  ساعت  2اي دوبار هر بار  هفته "ن قلبی به صورت سرپایی معموالمراجعه بیمارا           3-3-2

  ها و آقایان متفاوت است)   بخشی خانم ساعات توان "(معموال  هفته دوام دارد. 12تا  2
  
هفتـه بعـد از تـرخیص از     6تـا   4بخشـی قلـب بـراي بیمـاران سـرپایی حـدود        برنامه تـوان           3-4-3

  شود. پزشک شروع میبیمارستان با تجویز 
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بیماران بعد از معاینـه پزشـک، سـاعت اول برنامـه را بـه انجـام اعمـال حرکـت درمـانی                        3-4-4
  پردازند. می

  
متـري بـه صـورت     در تمام مدت حرکت درمانی قلب بیماران به وسـیله دسـتگاه سـیار تلـه             3-4-4-1

  شود. مرکزي مانیتور می
  
میزان و سرعت حرکت هر بیمار و زمان توقـف، توسـط فیزیولوژیسـت بـا مشـاهده صـفحه                3-4-4-2

  شود. مانیتورینگ مشخص می
  
هاي مختلف ماند نـوع تغذیـه و    یماران در زمینهببخشی قلب، آموزش  ساعت دوم برنامه توان          3-4-5

  سایر اعمال روزمره زندگی است.
  
  هاي خصوصی است. هورت کالس جمعی و یا به صورت مشاورآموزش بیماران به ص        3-4-5-1
  
  شوند. پزشک مشاوره می اند، توسط روان بیمارانی که دچار افسردگی و تشویش شده         3-4-5-2
  
در دوران آموزش بیماران قلبی، که در بسیاري از موارد یکی از اعضاي نزدیک فامیل بیمـار         3-4-5-3

  گیرد. کند موارد زیر مورد بررسی قرار می ت مینیز در این جلسات شرک
  
  اطالعاتی راجع به آناتومی قلب و غیره    -
دوباره قلبی  ي هلبررسی فاکتورهاي خطرپذیري براي قلب و راه جلوگیري از حم    -

  و غیره 
  کنترل فشار خون و یا دیابت بیماران قلبی    -
روز بیمـاري قلبـی و بررسـی داروهـاي     آموزش بیمار و فامیل او در مورد عالئم ب    -

  مصرفی بیمار
  نوع تمرین ورزش در خانه    -
  بررسی روش زندگی بیمار و لزوم تغییر آن مانند ترك سیگار و غیره    -
  کاهش وزن بیمار ي هایی درباره نوع تغذیه بیماران قلبی و برنامه مشاوره    -
  کنترل فشارهاي عصبی و افسردگی بیمار    -
  هاي روزمره راه برگشت بیمار به فعالیت    -
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  Cardiac Rehabilitation Teamبخشی قلب  گروه کارکنان توان             3-5
  
هـا بـه صـورت     بخشی قلب، مرکب از متخصصین هستند که بخشی از آن گروه کارکنان توان          3-5-1

  د:کنند مانن دائم و بخشی به صورت موردي در این بخش فعالیت می
  

 Physiotherapist فیزیوتراپیست     -

 Physiologist  فیزیولوژیست    -

  Rehabilitation nurse  بخشی پرستار توان    -

 Cardiologist  پزشک متخصص قلب    -

 Dietitian  متخصص تغذیه    -

 Respiratory Therapist  متخصص تنفس درمانی    -

 Psychologist  شناس روان    -

 Psychiatrist  پزشک روان    -

  Occupational Therapist  متخصص کار درمانی    -

  
  .بخشی قلب براي کودکانی که داراي نارسایی مادرزادي قلب هستند توان            3-6
  
برخــی از کودکــانی کــه داراي نارســایی مــادرزادي قلــب هســتند، بــه تجــویز پزشــک، در             3-6-1

  کنند. بخشی قلب به همراه یکی از والدین خود شرکت می وانهاي بخش ت برنامه
  
شـود شـرکت    متري مانیتور می این کودکان هم در تمرینات حرکت درمانی که به وسیله تله           3-6-2

هاي خصوصی به همراه یکی از والدین خود  هاي عمومی و مشاورت کنند و هم در کالس می
  نمایند. شرکت می
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      Light Therapyنور درمانی           3-7
  
شامل قرار گرفتن در معرض نور روز و یا طول موج    Heliotherapyنور درمانی یا هلیو تراپی          3-7-1

خاصی از نور با استفاده از لیزر، دیوارهاي ساطع کننده نور، المپ هاي فلورسنت، المپ هاي 
تمام طیف که معموالً با دستگاه هـاي مختلـف   نیک و یا المپ هاي بسیار روشن، نور  دیکرو

  کنترل می شود، می باشد. نور در برخی موارد تجویز می شود.  
  
بیماران با بیماري هاي قلبی، غالباً داراي مشکالت فیزیکی، روانـی و اجتمـاعی هسـتند. بـا            3-7-1-1

اجعـه بـه بخـش تـوان     انجام دقیق باز توانی قلب در بیمارستان و بعد از بهبود نسـبی بـا مر  
  بخشی قلب می توانند زندگی عادي خود را باز یابند. 

  
  

یکی از روش هاي باز توانی قلب براي بیمارانی که دچـار افسـردگی، بـی خـوابی و اخـتالل             آ             
   می باشد. هستند نور درمانیشخصیتی و اجتماعی 

   
کـه نـور را یـا بـه صـورت شـدید              Light Boxجعبه نـور  نور درمانی به وسیله ابزاري به نام        ب 

10000 Lux ) 460و یا به صورت مالیم با طول موجی ویژه آبیmm  و یا با طول موج ویـژه (
  )550mmسبز (

  
توسط پزشک معالج براي بعضی از بیماران قلبی تجویز مـی شـود و    Light Boxجعبه نور           3-7-2

توسط بیمار، پزشک در مطب خود طرز استفاده آن را به بیمـار تعلـیم   بعد از خرید این ابزار 
   می دهد. بیمار در منزل از این ابزار استفاده می کند.
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 کنترل عفونت               4
 

  تعريف             4-3
 

در روند پیشرفت بیمارستان سازی مدرن، در تمام کشورهای جهان پژوهش هاای مادموم                         

در مورد محیط بیمارستان ها و عفونت بیمارساتان  دادا مساتر در مران روناد باج تادرر         

و کنترل بیمارستان منجام گرفتج مستر مرن تغییرمت  تغییرمت عمدا می در فضاها و بخش ها

در زمینج طرمح  معماری، طرمح  تأسیسات مکانیک  و سیاست های رمهباری بیمارساتان   

  دکل گرفتج مستر 

 

در طرمح  معماری و تأسیسات مکانیک  بارد پیش بین  های الزم برمی جلوگیری مز منتقاال             4-3-3

 عفونت منجام گیردر  

 

   شناخت انتقال عفونت در بیمارستان            4-2
 

برمی دناخت منتقال عفونت در بیمارساتان باراد مناابن منتقاال عفونات و رما هاای منتقاال                             

 عفونت رم بررس  کرد ر 

 

    منابع میکروارگانیسم هاي عفوني            4-2-3
 

 بع  کج دمرمی میکرومرگانیسم های عفون  هستند بج درح زرر مست:برخ  مز منا                                

 

 بیمارمن      -

 کارکنان بیمارستان      -

 عیادت کنندگان      -

 مفرمدی کج در دورا نهفتج ردد بیماری هستندر      -

مفرمدی کج حامل میکرومرگانیسم عفون  هستند ول  هیچ گوناج عئمام بیمااری        -

 ندمرندر 
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های عفون  هستند ول  خودداان   دی کج بج طور دممم حامل میکرومرگانیسممفرم    -

      دچار بیماری نشدا مند ر

 تجمن زراد میکرومرگانیسم ها در مجزمی ساختمان  و تأسیسات     -

 آلودگ  خورمک و ظروف خورمک  -

 آلودگ  دمرو و مبزمر و تجهیزمت منتقال دمرو   -

 آلودگ  تجهیزمت بیمارستان    -

 م و تأسیسات هومرسان   آلودگ  هو -

 آلودگ  آب و تأسیسات آب رسان    -

 فاضئب بیمارستان   -

 آلودگ  رخت بیمارستان  بیمارمن و کارکنان   -

 زبالج بیمارستان    -

 حیومنات و حشرمت   -

 

 انتقال میکرو ارگانیسم هاي عفوني در بیمارستان            4-2-2
  

طررا  ملال  منتقاال لابال  کار       5های مختلف  منتقال م  رابناد،   میکرومرگانیسم ها مز رما                      

     مستر 
 منتقال میکرومرگانیسم های عفون  مز طرر  تماس )مستقیم و غیر مستقیم(   -

 منتقال میکرومرگانیسم های عفون  مز طرر   رمت ررز مارعات بدن  -

 پزدک   منتقال میکرومرگانیسم های عفون  مز طرر  غذم، آب، دمرو و تجهیزمت  -

 منتقال میکرو مرگانیسم های عفون  مز طرر  هوم  -

 منتقال میکرومرگانیسم های عفون  مز طرر  حیومنات و حشرمت   -

 

 انتقال میکرو ارگانیسم هاي عفوني از طريق تماس          4-2-2-3

  

دو لورت منجاام ما    رک  مز دارن تررن رما های منتقال عفونت، مز طرر  تماس مست کج بج                       

     دود:   
 منتقال عفونت مز طرر  تماس مستقیم منسان   -

 منتقال عفونت مز طرر  تماس مبزمر و وسارل   -
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 آ          انتقال عفونت از طريق تماس مستقیم انسان                    

 

د باج لاورت   منتقال عفونت مز طرر  تماس مستقیم بج لورت  مست کج سطح بدن رک فار                      

 مستقیم با  سطح بدن فرد درگر تماس مستقیم دمدتج باددر  

        

منتقال فیزرک  میکرومرگانیسم ها، بین دخص  کج مستعد دررافات مسات باا دخصا  کاج         (3)

 میکرومرگانیسم های عفون  در بدن مو جمن ددا مست متفاق م  مفتدر

 

هاا مز طررا  تمااس پزداکان،           در بخش تومن بخش  للب، منتقال فیزرکا  میکرومرگانیسام    (2)

 تکنسین های پزدک  و پرستارمن با بیمارمن متفاق م  مفتدر  

 

 ب          انتقال عفونت از طريق تماس ابزار و وسايل                 

 

تماس مبازمر و وساارل، تجهیازمت پزداک ، پارچاج آلاودا و غیارا نیاز ما  تومناد عفونات            

 ررافت عفونت مست منتقال دهدر بیمارستان  رم بج بیماری کج مستعد د

 

 انتقال میکروارگانیسم هاي عفوني از طريق ذرات ريز مايعات بدن       4-2-2-2

 

رمت ررز مارعات بدن در هوم، نوع  منتقال عفونت مز طرر  تماس محسوب م  داودر  پخش         آ 

ل مز طررا  تمااس   ول  مکانیسم منتقال عفونت مز بدن حامل عفونت، کامئً متماارز مز منتقاا  

   مستقیم و غیر مستقیم مستر

 

باج بادن    تشار مست، با سارفج، عطساج، لاحبت     رمت ررز مارعات بدن مز فردی کج منبن من       ب

    بیمار منتقل م  دودر

 

منتقال عفونت مز طرر   رمت ررز مارعاات بادن، زماان  متفااق ما  مفتاد کاج  رمت، حامال                  پ 

عفون  مست و مز دخص حامل عفونت در هوم پرمکنادا ما  داود و در    میکرومرگانیسم های 

    فاللج نزدرک  مز طرر  دهان و تنفس، بج دخص دررافت کنندا عفونت منتقل م  دودر
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 رمت ررز معارعات بدن فقط م  تومند فاللج کوتاه  در هوم ط  کند و نما  تومناد در هاوم           ت

بارمی جلاوگیری مز منتقاال  رمت رراز      تهورج هاوم  ی، در معل  بماندر هیچ گونج ملدمم ورژا م

    مارعات بدن الزم نیست و نبارد آن رم با منتقال عفونت مز طرر  هوم مدتباا نمودر

 

 انتقال میکروارگانیسم هاي عفوني از طريق هوا           4-2-2-1

 

ا غباار، ما  تومنناد در هاوم     میکرو مرگانیسم های عفون  همرما تبخیر  رمت مارعات بدن و ر          

مدت طوالن  معل  بمانند و مسافت زرادی رم مز منبن منتشار عفونت بوسیلج جرران هوم ط  

 کنندر     

 

  برنامه ريزي و طراحي معماري و کنترل عفونت           4-1
 

 حدود و دامنه             4-1-3

 

ز عوممل منتقال عفونت کج در کل بیمارستان مطرح مست، و کنتارل آن در برناماج   آن دستج م        4-1-3-3

ررزی و طرمح  معماری کل بیمارستان مورد توجج لرمر م  گیرد مانناد آلاودگ  آب، غاذ،    

مبزمر و وسارل پزدک ، دمرو، محلول های دیمیار ، نظافت بیمارستان، سیستم آورد و برد و 

 ررس  مرن بند مز فصل چهارم کتاب نیستر سیستم رختکن و غیرا موضوع ب

                   

در مرن بند مز فصل چهارم کتاب فقط رمبطج برناماج ررازی و طرمحا  معمااری بخاش تاومن              4-1-3-2

 بخش  للب با موضوع کنترل عفونت تحت عنومن های زرر مورد بررس  لرمر م  گیرد:

 

 ورودی بخش -

 دستشوی دست   -

 سارل تمیز و کثیف  تفک  مبزمر و و -

 دفن مارعات بدن بیمارمن   -

 نظافت متاق ها و وسالن های بخش تومن بخش  للب   -

 نظافت بخش -

 تفکیک رخت تمیز و کثیف   -

 جمن آوری زبالج   -
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   ورودي بخش            4-1-2

 

   لرمر م  گیرند مانند:بخش  ورودی  مز متاق های پشتیبان  بخش در  برخ            4-1-2-3
 

 منتظار بیمارمن و همرمهان   سالن -

 رختکن و دوش بیمارمن   -

 سرورس های بهدمدت  بیمارمن   -

 متاق جمن آوری کثیف   -

 رختکن و دوش کارکنان   -

 سرورس های بهدمدت  کارکنان   -

 و غیراررر  -

 

بسیاری مز بیمارمن بج لورت سرپار  بج بخش تومن بخش  للب مرمجعج م  کنندر بیمارمن        4-1-2-2

با همرما خود ومرد بخش م  داوندر همارما بیماار فقاط مجاازا دمرد در ساالن        للب  مغلب

   منتظار کج در ورودی بخش لرمر دمرد منتظر بیمار خود دودر

 

رختکن بیمارمن در ورودی بخش لرمر دمردر بیمار سارپار  لبااس هاای بیارون خاود رم در            4-1-2-1

     دمخل  بخش ومرد م  دوندر کمد لباس  لرمر دمدا و با لباس ورزد  بج لسمت
 

بج لاورت زناناج و مردمناج در دمخال بخاش لارمر دمردر کارکناان بعاد مز         رختکن کارکنان       4-1-2-4

     پودیدن روپوش و کفش بیمارستان  ومرد لسمت دمخل  بخش م  دوندر
 

ت و جلاوی  فشار هومی ورودی بخش نسبت بج فشار هومی رمهروی بیمارستان مثبات مسا         4-1-2-5

  ورود هومی رمهروی بیمارستان بج دمخل بخش گرفتج م  دودر

 

زبالج، رخت کثیف و تجهیزمت آلاودا، در متااق جمان آوری کثیاف جمان آوری ما  داودر             4-1-2-6

کارکنان مرکز زبالج، رختشاورخانج و کااد دمری بیمارساتان بادون ورود باج لسامت هاای        

   م  کنندر دمخل  بخش، ملدمم بج خروج ملئم فوق
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 شستشوي دست            4-1-1
 

رک  مز مهمتررن عوممل منتقال عفونت بج بیمارمن مز طررا  تمااس دسات کارکناان مساتر      

کنسین های پزدک ، لبل مز هرگونج تماس با بیمار، مبتدم دست هاای  تپزدکان، پرستارمن و 

بج فضاهای مختلف  خود رم در دستشور  بیمارستان  دمخل رختکن م  دورند و برمی ورود

 بخش تومن بخش  للب آمادا م  دوندر

 

  تفکیک ابزار و وسايل تمیز و کثیف            4-1-4

 

رک  مز رما های منتقال عفونت مز طرر  تماس مبزمر و وسارل باا بادن بیماار مساتر لسامت               4-1-2-6

ما  کناد نباراد لبال مز      مز مبزمر و وسارل پزدک  و پرستاری کج با بیمار تماس پیادم  هار  

 گرددر   مستفادا ضدعفون  ددن برمی بیمار درگر 

     

 نظافت اتاق ها و سالن هاي بخش توان بخشي قلب                4-5
 

بعد مز مستفادا بیمار مز هر رک مز وسارل در کلیج متااق هاا و ساالن هاا، وساارل باراد کاامئً                4-1-5-3

  نظافت و ضدعفون  دودر

 

نظافت گر بخش و گروا کاد دمری بیمارستان باا نظاارت عالیاج گاروا بهدمدات بیمارساتان            4-1-5-2 

   مسئولیت  نظافت رک فضاهای بخش تومن بخش  للب رم بج عهدا دمرندر

 

   جمع آوري و تفکیک زباله         4-1-6

  

ونت م  باددر سج نوع کیسج و راک  جدم سازی منومع زبالج در بخش، رک  مز عوممل کنترل عف        4-1-6-3

   جعبج برمی تفکیک زبالج های بج کار م  رودر

  

 کیسج زبالج کاغذی    -

 کیسج زبالج مومد فاسد ددن    -

 کیسج مارک دمر زبالج عفون    -

 جعبج زبالج تیز و برندا  -
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انیسم های عفاون   مستفادا مز جعبج زبالج های تیز و برندا برمی جلوگیری مز منتقال میکرومرگ        4-1-6-2

 من آوری زبالج مهمیت مساس  دمردربج کارکنان بخش و کارکنان ج

 

متاق جمن آوری کثیف مکان نگهدمری زبالج ها در ترول  های مخصوص مستر کارکنان جمن        4-1-6-1

 آوری زبالج، ترول  های زبالج رم بج مرکز نگهدمری زبالج بیمارستان منتقال م  دهندر  

 

در متاق جمن آوری کثیف بعد مز تفکیک رخت کثیف و زبالج، کارکنان دست های خاود رم در         4-1-6-4

 ر   دستشور  بیمارستان  م  دورند
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 ايمني                  5
 

 حدود و دامنه               5-3
 

موارد زیر از دیدگاه طراحی معماری بخش توان بخشی قلب مورد بررسیی قیرار    ااین فصدر                      

 می گیرد.  

 

 ایمنی در برابر آتش و دود   -

 ایمنی در برابر زلزله  -

 

سیاسی  ایا و مریرر کز ی ی و کرسیااری اسی  و ییا        سایر موارد ایمنی بیماران که مربوط به   

مربوط به طراحی و ساخ  سیسام اای تأسیسات م انی ی و برقیی اسی خ خیارز از حیدود و     

 دامنه مطالب این فصال می با د.  

 

 ايمني در برابر آتش و دود             5-2
 

 تعريف             5-2-3

 

ن اایی که بیماران چه به صورت سیرکایی و چیه بیه صیورت     در بیمارساان مخصوصاً در م ا        5-2-3-3
بساری قرار دارندخ تخلیه سریع بیماران در زمان آتیش سیوزی ام یان کینیر نیسی  ولیی       

  سرع  تخلیه بیماران سرکایی بیشار از بیماران بساری اس .
 

ر مناسیبخ خطیر   در طراحی معماری بیمارساان با ایجاد منطره بندی آتیش و راه ایای فیرا          5-2-3-2
   سرای  آتش از یک منطره به منطره دیگر را می توان به حداقل رساند.

 

در این فصل موارد زیر درباره ایمنی بیماران و کارکنان بخش توان بخشی قلب مورد بررسیی         5-2-3-1
   قرار می گیرد.
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 منطره بندی آتش     -

  راه اای فرار      -

 

 بندي آتش  منطقه             5-2-2
 

   بخش توان بخشی قلب یک منطره مسارل آتش محسوب می  ود.        5-2-2-3

 

با فرض این که اس ل  ساخامان بیمارساان )ساون ااخ تیرااخ کف ایا و سیرف ایار بیرای             5-2-2-2
دقیره یا بیشار در برابر آتش محافظ   ده اس خ یک منطره مسارل آتش باید  06حداقل 

   ایط زیر با د.دارای  ر
 

تمام دیواراای محدوده منطریه آتیشخ از روی کیف سیازه سیاخامان تیا زییر سیرف سیازه                  آ            

  دقیرهخ مراوم در برابر آتش با د. 06ساخامان اماداد کیدا کرده و 

 

ب  بیه  فشار اوای بخش توان بخشی قلب به عنوان یک منطره آتیش در حالی  عیادی نسی          ب            

رااروی بیمارساان مثب  اس . ولی در زمانی که آتش داخل بخش به وجود آمدخ فشار اوا 

در سیاخامان ورودی ایوا بیه طیور      BMSمنفی خوااد  ید. در صیورت وجیود سیسیام     

  اتوماتیک بساه می  ود.

 

 .  منطره آتش دارای دو راه فرار اس       پ            

 

 راه اولخ ورودی بخش اس .       (3)

طراحی بناایای   72-17بند  712نرشه کله فرار در صفحه ومخ به کله فرار ارتباط دارد.  راه د (2)

 ر کشیده  ده اس .1درمانی )

 

 راه اای اول و دوم باید در دو اناهای بخش قرار گیرند.        (1)

 

 .   با نددراای ورودی بخش و کله فرار در منطره آتش از نوع مراوم در برابر آتش       ت              
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میلیی مایرخ از    0این دراا باید فاقد  ب ه عبور اوا با ند. اناهای در تا کفخ فرط می تواند  (3)

 کف فاصله  دا اه با د.   

 

سیانای مایر تجیاوز ن نید و دارای      x 111 06ابعاد کنجره روی دَرِ مراوم در برابیر آتیش از    (2)

  یشه س وری  یا مسلح با د. 

 

 .  یسم خود بساه  و با نددراای ضدآتش باید دارای م ان (1)

 

نصب  Fire Exit باالی تمام دراایی که راه فرار محسوب می  وندخ عالم  خروز اضطراری (4)

   ود.

 

دور تمام باز وااخ در کف و سرف سازه که برای  ف  اا به وجود می آید بیا دییوار مریاوم              چ           

)از کف سازه ساخامان تا زیر  سرف سیازه  دقیره کو یده  ود.  06در برابر آتش با مراوم  

   ساخامانر

 

کانال اای تأسیساتی اوارسانی به بخش که از دیوار منطره آتش عبور میی کنیدخ در محیل            ح           

عبور از دیوار از دمپر آتش و دود عبور کنند. محل درز دمپر با دیوار با مواد مریاوم در برابیر   

  آتش کر  ود.

 

و  دود برابر کانال اای اوارسانی به بخشخ از دو طرف دیوار بیا سیسیام آ ی ار    دمپر آتش  (3)

  اینارالک  ود. Detection System ساز

 

لوله ااخ چه به صورت تک لوله ای و چه به صورت دساه ای و سینی کابل برق که از دییوار           خ   

را که در نرشه ایای اجراییی   مراوم در برابر آتش عبور می کندخ با جزئیات مخصوص قابل اج

تأسیسات م انی ی و تأسیسات برقی نشان داده میی  یودخ بیا دییوار مریاوم در برابیر آتیش        

  درزبندی  ود و درز برای عبور آتش و دود ندا اه با د.

 

کلیه دریچه اای دس  رسی به  ف  اای سراسری که در داخل بخش قیرار دارد از جین              د          

   ر برابر آتش با د و درز برای عبور دود ندا اه با د.مراوم د
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تابلوی برق مخصوص تمام سیسام اای برقی داخلی بخش در داخل بخش )داخیل منطریه              ذ          

  آتشر قرار دا اه با د.

 

اسی  و بیا    حداقل فاصله دو کنجره روی دیوار خارجی که ار کدام ماعلق به یک منطره آتش       ر          

  دیوار مراوم در برابر آتش از ام جدا  دهخ یک مار اس .

 

 راه هاي فرار          5-2-1 
 

  بخش توان بخشی قلب دارای دو خروجی قرار اس  که در دو اناهای بخش قرار دارند.      5-2-1-3

 

  درِ ورودی بخش خروجي اول:    -

   کله فرار خروجي دوم:    -

 

   ر صورتی که درِ خروجی فرا به بام باز  ودخ موارد زیر رعای  گردد.د      5-2-1-2
  

   مار کم تر نبا د. 0فاصله درِ خروجی و مسیر فرار تا دیوار خارجی مجاور و لبه بام از         آ                   

 

   تر نبا د.مار کم  0فاصله دَرِ خروجی و مسیر فرار تا دساگاه اای م نده اوا از       ب             

 

        راارواای داخلی بخیشخ مسییر فیرار محسیوب میی  یوند و درایای خروجیی اضیطراری               5-2-1-1 

Fire Exit   باید در راارواای داخلی بخش قرار دا اه با ند. از ایجاد خروجی اضیطراری در

  داخل اتاق اا خودداری  ود.

 

   یسام رو نایی اضطراری با د.واای داخلی بخش باید مجهز به سراار        5-2-1-4

 

   مار تجاوز ن ند. 06حداکثر مساف  از ار نرطه بخش تا ی ی از خروجی اای فرار از       5-2-1-5 

 

 پله فرار        5-2-1-6

 

 .  تمام کله اای ساخامان بیمارساان باید خصوصیات کله فرار را دا اه با ند        آ
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ا ی ی از کله اای اصلی بیمارساان کیه خصوصییات کلیه فیرار را     فاصله از دَرِ ورودی بخش ت      ب

   مار با د. 06دارد نباید بیش از 

 

ییا صیندلی    کاییخ بیمار بساری روی بران ار ودر بخش توان بخشی قلب عالوه بر بیماران سر      پ

چرخدار نیز وجود دارد. عرض کله فرار و عرض کله فیرار و عیرض کیاگرد آن بایید ماناسیب      

و امزمان افراد کیاده نیز  Mattress Evacuation ی تخلیه بیمار بساری روی تشک با دبرا

   از کارکنان آن باوانند عبور کنند.

 

 181سانای مار و عمیق خیالص کیاگرد     106حداقل عرض خالص کله فرارخ از نرده تا نرده  (3)

 سانای مار با د.  

 

 سانای مار با د.  786از نرده تا نرده  حداقل عرض خالص کاگرد با محاسبه فاصله دو کلهخ      (2)

 

  کله فرار یک  ف  حفاظ   ده در برابر آتش محسوب می  ود.      ت 

  

برای تهویه و کنارل دود می توان از سیسام اای م انی ی اسافاده کردخ ایین سیسیام ایا      (3)

  کنارل می  وند. BMS به وسیله

 

طبیعی اسافاده  ودخ بایید ییک کنجیره     در صورتی که برای تهویه و کنارل دود از سیسام  (2)

 به مساح  یک مار مربع در باالترین قسم   ف  کله کیش بینی  ود.  

 

   کله فرار باید مجهز به سیسام رو نایی اضطراری و رو نایی فرار با د       ث
 Emergency and Escape Lighting  

 

حوطه بییرون سیاخامان ارتبیاط دا یاه     خروجی کله فرار باید در طبره ای باز  ود که به م      ج 

   با د.
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   ايمني در برابر زلزله            5-1
 

 تعريف              5-1-3

 

مراوم بودن ساخامان بیمارساان در برابر زلزله از اامی  بسیار زیادی برخوردار اسی  تیا در   

دییدگان زلزلیه    زمان وقوع زلزله باوانند خدمات کز  یخ کرسااری را برای نجات جان آسیب

فراام آورد. در طراحی معماری و محاسبات سازه کیل طراحیی سیاخامان بیمارسیاان بایید      

 مورد توجه قرار گیرد مانند:  
 

 م ان ساخامان بیمارساان و دس  رسی اای سریع  هری به آن  -

 اجاناب از اناخاب سای  اایی که روی گسل زلزله قرار دارند. -

 یون اا و اس ل  اصلی ساخامان بیمارساان  محاسبات زلزله در مورد فونداس -

اناخاب نوع طراحی نمای بیمارساان به طوری که جزئیات معماری و محاسیبات   -

 زلزله به راحای انجام کنیر با د.

مراوم سازی تمای اجزای غیر سازه ای در ساخامان بیمارساان با ارائه جزئییات   -

 معماری و سازه ای  

 

 یمارستان    سازه ساختمان ب         5-1-2

                     

در طراحی معماری کروژه بیمارساانخ آر یا   طراح کروژهخ  یب ه سیاون بنیدی سیازه اصیلی      

کروژه را از ابادای طرح خود مشخص می کندخ اناخاب صیحیح  یب ه سیاون بنیدی عیالوه بیر       

صاً بخیش  عمل کرد بخش اای مخالف بیمارساان مخصو جوابگویی به طراحی معماری در مورد

اعمال جراحیخ بخش اعمال زایمانخ بخش اای بساری و بخش اای رادیولوژیخ کز  ی اسیاه  

و سالن اای حرک  درمیانی بخیش تیوان بخشیی قلیب و       MIRایخ بخش کاتاریزاسیون قلبخ 

غیره باید باواند به محاسبات سازه ساخامانخ مخصوصاً محاسبات زلزله کاسخ گو با ید. حیداقل   

 بساه به  رایط کروژه می با د. 16/2تا  76/2ف تمام  ده حدود ارتفاع کف تا ک

 

آر ای   طراحی کروژه از ابادای طرحخ درزایای زلزلیه را در  یب ه سیازه بیا امیاانگی بیا              5-1-2-3

   کند.می مهندس محاسب سازهخ با توجه به فرم کالبدی کروژهخ مشخص 
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     Nonstructural Elementsاجزاي غیر سازه اي      5-1-1-3

 

 تعريف              5-1-1-3

 
ساخامان بیمارساان که فرط اس ل  اصلی آن در برابر زلزله محاسبه  ده با دخ در زمان        آ

وقوع زلزله تمام دیواراای داخلیخ  ف  اای کاذبخ دیواراای خارجیخ کنجره ااخ دراا و 

ریب می  وند و فرط اس ل  عناصر تأسیسات م انی ی و برقی و تجهیزات بیمارساان تخ

   اصلیخ در صورت که درس  اجرا  ده با دخ باقی می ماند.

 

اجزای غیر سازه ای در ساخامان بیمارساان  امل تمام عناصری اس  که یا به کفخ سرف و     ب

اس ل  ساخامان ماصل اس  و یا روی آن قرار گرفاه اس . تنها مراوم کردن اس ل  

برابر زلزله کافی نیس خ اجزای غیر سازه ای نیز باید در مرابل زلزله ساخامان بیمارساان در 

مراوم  وند و از آسیب کنیری  آن اا جلوگیر  ود. در غیر این صورت تخریب آن اا می 

 توند باعث مرگ و میر و خسارت اای زیادی  ود. 

 

جب مرگ و میر واصر غیر سازه ای در بیمارساان مبرخی از مواردی که در اثر تخریب عن     پ

  بیماران و کارکنان می  ود به  رح زیر اس .

 

 واژگون  دن مبلمان و تجهیزات بیمارساانی که سنگین اساند و لبه تیز دارند.   (3)

 

  یشه کنجره اای داخلی و خارجی   (2)

 

 وسایلی که از روی قفسه اای دیواریخ کابین  اا و سرف کنده می  وند و کرت می گردند.   (1)

 

 اای گازاای طبی و اناشار گاز در فضا  کنده  دن لوله  (4)

 

 کنده  دن لوله اای گاز سوخ  و اناشار آن در فضا   (5)

 

 کنده  دن دراا و مسدود  دن راه اای فرار   (6)

 

 واژگون  دن دیواراای داخلی   (7)
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 ایجاد آتش سوزی و از بین رفان سیسام اای تأسیساتی اطفای حریق  (8)

 

      دسته بندي اجزاي غیر سازه اي        5-1-1-2

 

اجزای غیر سازه ای در بخش تشخیص غیر تهاجمی قلب که در این کااب مورد بررسی اس         

 دساه ترسیم می  وند.    سه و باید در برابر زلزله مراوم  وند به

 

 اجزاي ساختماني داخل بخش      آ    

 

 دیواراای داخلی       (3)

 

 سرف اای کاذب       (2)

 

 دراا و چهارچوب آن اا       (1)

 

 نجره اای داخلی  ک    (4)

 

 کنجره اای خارجی      (5)

 
 

 ب       اجزاي تأسیسات مکانیکي و برقي 

 
    سیسام لوله کشی      (3)

 

 سیسام توزیع اوا     (2)

 

 تابلواای برق      (1)
 

 پ      تجهیزات ثابت و محرک 
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ر کل بیمارساانخ تجهیزات بیمارساانی دامنه وسیعی دارد. در زیر فرط آن دساه از د   

 ت بیمارساانی نام برده می  ود که در بخش توان بخشی قلب کاربرد دارد. تجهیزا
 

تجهیزات ثاب  که به کف و دیواراای و سرف به طور دائم اتصال می یابدخ مانند کانارااخ          (3)

قفسه اای  دیواری و زمینیخ سینک ااخ دساشویی ااخ آب خوریخ کنسول گازاای طبیخ 

 اودخ ساع  و غیره 

 

  تجهیزات غیر ثاب  بزرگ که در م انی در بخش به طور دائم اساررار می یابد و ارتفاع   (2)

سانای مار بیشار اس . مانند کمداای لباسخ قفسه اای انباراا و احاماالً  186آن اا از 

 . هدارو و  قفسه اای ایسااده و غیر ییحچال

 

  وکاردیوگرافیخ تردمیلختجهیزات ماحرک مانند: دساگاه اای ال اروکاردیوگرافیخ اک  (1)

ترولی اای مخالفخ کامپیوترخ تخ  معاینه و غیره که جابه جا می  وند ولی در بخشخ 

 م ان مشخصی برای اساررار دارند. 

 

 ديوارهاي داخلي               5-1-1-1

 

در دیواراای داخلی بخشخ امراه با تجهیزاتی که به طور دائم به آن اا اتصال داردخ باید          آ

 زمان طراحی کروژه بیمارساان در مرابل زلزله محاسبه  وند. 

 

از به کار بردن دیواراای با مصالح بنایی که وزن سنگینی دارندخ تا جایی که مم ن اس خ      ب   

اجاناب  ود. در صورت به کار بردن دیوار با مصالح بنایی مانند آجرخ سیمانخ بان و غیرهخ 

  موارد زیر رعای  گردد.
 

تمام دیواراای با مصالح بنایی باید بعد از محاسبات الزم زلزله مسلح گردند. جزئیات  (3)

 مسلح  دن این دیواراا در نرشه اای سازه مشخص  ود. 

 

دیواراای مسلح  ده نباید به طور غیر قابل انعطاف به اس ل  ساخامان ماصل  وندخ بل ه  (2)

تصال یابند و به اتصال اای قابل با به کار بردن جزئیات مخصوص به اس ل  ساخامان ا

    انعطاف تبدیل  وند. اتصال ثاب  دیوار مسلح بنایی فرط با سازه کف با د. جزئیات

 اتصال اا در نرشه اای سازه مشخص  ود. 
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    از اتصال غیر قابل انعطاف لوله اای تأسیساتی که از داخل دیوار با مصالح بنایی عبور  (1)

 یات مخصوصخ این اتصال اا قابل انعطاف  ود. می کند اجاناب  ود. با جزئ

 Drywall ”دراي وال”پ       ديوار داخلي با سیستم 

 
اس . مزایای  "درای وال"بهارین اناخاب برای دیواراای داخلی در بیمارساان سیسام           

 این سیسام به  رح زیر اس : 
 

ی کیدا می کند. سیسام دیواراای طراحی داخلی بخش در زمان بهره برداری نیاز به تغییرات (3)

به خوبی این انعطاف در تغییرات را در زمان بهره برداری تأمین می  "درای وال"داخلی 

 کند. 

 

وزن سب ی دارد و بار کمی به سازه ساخامان تحمیل می کند. و  "درای وال"دیواراای  (2)

ارزان تر خوااد  طراحی سازه اصلی ساخامان و مراوم کردن آن در برابر زلزله راح  تر و

 بود. 

 

و وزن سبکخ ام ان مراوم  Stud/Runner به خاطر دا ان اس ل  "درای وال"سیسام  (1)

  سازی آن در برابر زلزله بسیار راح  تر و ارزان تر از دیواراای بنایی خوااد بود.

 

برای اتصال عناصر سنگینی که روی دیوار نصب می  وند مانند قفسه اای دیواری و  (4)

را  "درای وال"تابلواای برقخ دساشویی و غیره می بایس  با محاسبات الزم سازه ایساادهخ 

 در محل اای اتصال تروی  کرد. 

 

زمانی که از جلوی ساون عبور می کند یا دور ساون را می کو اندخ  "درای وال"دیوار  (5)

اای سانای مار از ساون قرار گیردخ تا لرزش  0تا  7اس ل  دیوار و تخاه گچی با فاصله 

 ساون در زمان زلزله ناواند به دیوار انارال یابد. 

 

دیواراای مراوم در برابر آتش که تا سرف اصلی اماداد دارندخ نباید به سرف اتصال  "رانر" (6)

بزرگاری که به سرف اصلی اتصال ثاب  داردخ  "رانر"دیوارخ داخل  "رانر"ثاب  دا اه با د. 

ر زمان زلزله حرک  اای سرف به  دیوار انارال قرار می گیرد و به ان ماصل نمی  ود. د

 نمی یابد. 
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 سقف کاذب                   5-1-1-4

 

 اسافاده از سرف اای کاذب با مصالح سنگین مجاز نیس .            آ
 

از اتصال غیر قابل انعطاف سرف کاذب )با ار سیسام که کیش بینی  دهر به دیواراای   ب    

ااخ اجاناب گردد با طراحی جزئیات مخصوص اتصال اای  داخلیخ خارجی و ساون

  انعطاف کنیری به وجود آید. 
 

 ب ه اس ل  سرف کاذب فرط به سرف اصلی با اتصال اای عمودی و مایل اتصال دا اه پ       

 . با د

 

چراغ اای سنگین توکار یا روکار )مانند چراغ اای فلورسن  و غیرهر به صورت مسارل به    ت   

 ف اصلی ماصل  وند و اتصال آن اا با سرف کاذب از نوع قابل انعطاف با د. سر

 

در صورتی که الزم اس  چراغ فلورسن  روی سرف کاذب نصب  ودخ ترکیب مجموعه  (3)

چراغ اای سرف کاذب و حرک  آن اا در برابر زلزله توسط مهندس محاسب سازه کنارل 

  گردد.  

 

رت روکار یا توکار باید مساریماً به سرف اصلی اتصال یابندخ فن کویل اای سرفی چه به صو     ث  

اجزای اتصال برای زلزله محاسبه  وند. اتصال سرف کاذب با فن کویل اا با جزییات قابل 

  انعطاف طراحی  ود.

  

 درها و چهارچوب آن ها                    5-1-1-5

 

    سلح کننده دیوار برای زلزله اتصال یابد.در دیواراای بنایی چهارچوب دراا به اس ل  م          آ
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اضافی تروی   ود و به  Stud اسااداای" چهارچوب دراا با "درای وال"در دیواراای     ب 

 اتصال یابند.  Stud/Runner اا"اسااد/رانر"سیسام 

 

چهارچوب دراای مراوم در برابر آتش )به عل  سنگینی آن اار با محاسبات سازه تروی     پ   

   اتصال یابد. "درای وال" وند و سیسام تروی  به سازه 

 

رخ از کروفیل اای سنگین اسافاده  ود در صورتی که الزم اس  برای تروی  چهارچوب دَ (3)

و تا سرف اصلی اماداد یابدخ این کروفیل اا با اتصال قابل انعطاف به سرف اصلی وصل 

  ود. 

 

رابر آتش )که بسیار سنگین اساندر به چهارچوب محل اتصال لوالاای دراای مراوم در ب   ت   

  درااخ تروی   وند تا در زمان وقوع زلزلهخ دَرخ از محل لوال کنده نشود.

 

  تعداد لوالاا ماناسب با وزن دَر و نیروی نا ی از زلزله با د.     ث   

 

 پنجره هاي داخلي                      5-1-1-6

 

 اتصال یابد.     "درای وال"ارچوب کنجره اا به اس ل  دیواراای درای وال چه          آ

 

 دیواراای بناییخ چهارچوب کنجره اا به اس ل  مسلح کننده دیوار برای زلزله اتصال یابد.   ب      

 

 کلیه  یشه اای کنجره اای داخلی از نوع س وری  یا مسلح اناخاب  ود. پ        

 

 پنجره هاي خارجي          5-1-1-7

 

 چهارچوب کنجره اای خارجی به سیسام سازه نمای خارجی اتصال یابند.               

 

         Piping Systemسیستم لوله کشي         5-1-1-8

 

 .    لوله اا در طبرات فرط به یک سیسام سازه )مانند سرفر اتصال دا اه با ند           آ
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زمانی که سیستم لوله ها باید از یک سیستم سازه به سیستم سازه دیگر انتقال یابد (مانند     ب   
  د. سقف به دیوار) در مکان تغییر جهت از اتصال قابل انعطاف استفاده شو

  
 Suspended Piping System در صورتی که از سیستم لوله کشی به صورت آویزان     پ

   استفاده می شود، آزادي حرکت سیستم لوله کشی در تمام قسمت ها فراهم شود.
   

در صورتی که سیستم لوله کشی آزادي حرکت دارد، فقط در محل اتصال لوله ها به نقاط       ت
  Movable Joints. مصرف از اتصال هاي متحرك استفاده شود

  
اي زلزله در ساختمان خودداري شود. در صورت اجبار، در از عبور لوله ها در مکان درزه   ث   

   محل عبور لوله ها از درز زلزله، از اتصال قابل انعطاف استفاده شود.
  
کوشش شود عبور لوله ها از درزهاي زلزله در پایین ترین طبقات باشد. آرشیتکت طراح  )1(

قه بندي آتش زلزله، درزهاي انبساط و منط يپروژه  سیستم لوله کشی را با درزها
  هماهنگ نماید. 

  
       Air Distribution Systemسیستم توزیع هوا          5-3-3-9

  
کانال هاي رفت و برگشت هوا با بست ها مناسب، محاسبه شده توسط مهندس سازه، از          آ

   سقف آویزان باشند.
  

و یا دستگاه هایی که به  مکان اتصال کانال ها با دریچه هاي روي سقف کاذب یا دیوار    ب   
  سقف اصلی اتصال دارند (مانند فن کویل) با جزئیات انعطاف پذیري طراحی شوند.  

  
کانال هاي عمومی که داخل شفت ها هستند و به دیوار شفت اتصال دارند در محل چرخش    پ   

  آن ها و اتصال آن ها به سقف اصلی از جزئیات انعطاف پذیر استفاده شود. 
  

کانال هایی که از دیوار مقاوم در برابر آتش عبور می کنند، در محل برخورد به دمپر آتش از    ت   
   دو طرف داراي اتصال قابل انعطاف باشد.
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  تابلوهاي برق          5-3-3-10
  
در دیوارهاي بنایی چهارچوب تابلوي برق دیواري به اسکلت مسلح کننده دیوار براي زلزله           آ

    یابد.اتصال 
  

چهارچوب تابلوي برق دیواري با استاد اضافی تقویت شود و به  "دراي وال"در دیوارهاي    ب   
     سیستم  اسکلت دراي وال اتصال یابد.

  
شوند تا از واژگونی  قرار دارند با محاسبات سازه مهارتابلوهاي برق ایستاده که در اتاق برق    پ   

   ود.ن ها در زمان زلزله جلوگیري شآ
  

  تجهیزات بیمارستانی ثابت و متحرك        5-3-3-11
  
تجهیزات بیمارستانی ثابتی که روي زمین قرار می گیرند و به دیوار تکیه دارند مانند          آ

کابینت هاي زمینی، سینک ها و غیره، باید به سازه کف و دیوار اتصال یابند. محاسبه 
    آنجه درون آن ها قرار می گیرد انجام گیرد.اتصال ها با توجه به وزن تجهیزات و 

  
تجهیزات بیمارستانی ثابتی که روي دیوار نصب می شوند، مانند دستشویی ها، قفسه هاي    ب   

دیواري، کنسول گازهاي طبی و غیره، باید با پیش بینی وزن آن ها و اشیایی که درون آن 
راده به سازه دیوار بنایی و سازه تقویت ها قرار می گیرند، با در نظر گرفتن نیروي زلزله و

     شده دیوارهاي دراي وال اتصال مناسب داشته باشند.
  

تجهیزات بیمارستانی غیر ثابت بزرگ که در مکانی در بخش به طور دائم استقرار می یابد و    پ   
سانتی متر بیشتر است مانند کمدهاي لباس، قفسه هاي داخل  180ارتفاع آن ها از 

رفتار شود و اگر  "ب"دیوار قرار دراند مانند بند  رها، قفسه هاي ایستاده، اگر در کناانبار
در کنار دیوار قرار ندارند، باید به وسیله عناصر سازه اي که آن ها را به سازه کف اتصال 

   می دهد، مهار شود.
  
    ه جزئیات عناصر سازه اي مهار کننده و مصالحی که توسط محاسب پروژه به کار برد )1(

می شود، با نظر آرشیتکت طراح پروژه تهیه شود. در طراحی این جزئیات هماهنگی 
 عناصر، زیبایی و کنترل عفونت مدنظر قرار گیرد. 
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تجهیزات بیمارساانی ماحرک مانند دساگاه اای سالن حرک  درمانی )دوچرخهخ تردمیلخ    ت   

ترولی ااخ و غیرهر امواره م انی برای اساررار دارند. یا این تجهیزات در اتاق اای مخالف 

رمزدار با ند و یا به نوعی به دیوار اتصال بخش کارک  ده اند و باید دارای چرخ اای ت

  موق  دا اه با ند. تا در زمان وقوع زلزله واژگون یا روی چرخ اای خود جابجا نشوند.

 

 به کارخانه اای سازنده تجهیزات اس .  شبهارین روش برای نوع اتصالخ سفار (3)

 
 

ی محیط تأثیر در زیبای اتصال اا باید از مصالحی با ند که به راحای نظاف   وند و (2)

دا اه با ند. با سفارش به کارخانه سازندهخ این اتصاالت از نوع مصالح تجهیزات نامطلوب ن

                خوااد  د.

 

 تمام تجهیزات چرخ دار باید دارای ترمز چرخ با ند. در موقع اساررار این تجهیزاتخ  (1)

 ندرچرخ اا ترمز  ده با ند. )حداقل دو چرخ باید دارای ترمز با 

 

که تغنیه کننده دساگاه اا در انگام قطع برق می با ند با  UPSتمام تجهیزات  (4)

 تمهیدات الزم مهار گردند. 
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 قلب سرپايي بخشي کرد فضاهاي بخش توان عمل                6
 

 معرفي            6-3
 

بخشي قلب به صورت اتاا  باه اتاا  باه ع اوان       کرد فضاهاي بخش توان در اين فصل عمل            6-3-3

 شود. راه ماي طراحي معماري تشريح مي

 

 مراجعه شود. قلب به فصل هفتمبخشي  نهاي بخش توا براي مشاهده نقشه اتا            6-3-2

 

 ارائه شده است. برنامه فيزيکي بخش در فصل هشتم            6-3-1

 

 مراجعه شود. ها به فصل نهم براي اطالع از مشخصات درهاي اتا            6-3-4

 

 مراجعه شود. ها به فصل دهم کاري اتا  براي اطالع از مشخصات نازک           6-3-5

 

 بخشي قلب به شرح زير است.  ليست فضاهاي بخش توان           6-3-6

 

 سالن انتظار بيماران و همراهان        6-3-6-3

 

 )زنانه و مردانه( هاي بهداشتي سرويس       6-3-6-2

 

 اطالعات، پذيرش و ص دو        6-3-6-1

 

 کافه تريا       6-3-6-4

 

 نانه و مردانه()ز رختکن و دوش بيماران       6-3-6-5

 

 رختکن و دوش کارک ان )زنانه و مردانه(       6-3-6-6
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 توالت و دستشويي کارک ان )زنانه و مردانه(        6-3-6-7

 

 اتا  معاي ه بيمار        6-3-6-8

 

 سالن حرکت درماني         6-3-6-9

 

 اتا  مشاوره       6-3-6-31

 

 کالس آموزش بيماران      6-3-6-33

 

 ها دفتر تراپيست      6-3-6-32

 

 دفتر پرستاران     6-3-6-31

 

 دفتر مسئول بخش     6-3-6-34

 

 دفتر م شي     6-3-6-35

 

 اتا  استراحت و آبدارخانه کارک ان       6-3-6-36

 

 انبار وسايل و تجهيزات     6-3-6-37

 

 اتا  نظافت     6-3-6-38

 

 اتا  جمع آوري کثيف       6-3-6-39

 

 سالن انتظار بيماران و همراهان           6-2
 

هاا قبال از پاذيرش و ورود باه بخاش در ايان فضاا انتظاار          بيماران سرپايي و همراهان آن           6-2-3

 کش د. مي
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هاي انتظار، مساير عباور و مارور، رنان و ناور       در طراحي فضاي انتظار به چيدمان ص دلي             6-2-2

 م اسب توجه شود.

 

بي ي شاود. ارجاح اسات تلويزياون باه       در فضاي انتظار مکان م اسبي براي تلويزيون پيش           6-2-1

 ب شود يا از سقف آْويزان باشد.صديوار ن

 

 وجود پ جره و نور طبيعي در فضاي انتظار ضروري است.           6-2-4

 

 د.بي ي شو مکان م اسبي براي تلفن عمومي پيش             6-2-5

 

 بي ي شود. مکان م اسبي براي ساعت ديواري يا آويزان از سقف پيش           6-2-6

 

 بي ي شود. مکان م اسبي براي آبخوري پيش           6-2-7

 

 آبخوري نبايد در مسير رفت و آمد باشد.       6-2-7-3

 

 بي ي شود. ص دلي انتظار يک آبخوري پيش 51براي هر        6-2-7-2

 

 بي ي شود. آبخوري مخصوص براي معلوالن پيش       6-2-7-1

 

 هاي بهداشتي سرويس               6-1
 

در نزديکي سالن انتظار يک توالت و دستشويي براي آقايان و يک توالت و دستشويي باراي             4-1-3

 شود. بي ي متر مربع پيش 4ها و يک توالت و دستشويي براي معلوالن با حداقل سطح  خانم

 

 ها به بيرون باشد. بازشوي دَر توالت و دستشويي       6-1-3-3

 

 ها زنن احضار پرستار نصب شود. ت و دستشوييالداخل تو در       6-1-3-2
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 ها از نوع ايم ي باشد. قفل اين توالت و دستشويي         6-1-3-1

 

 اطالعات، پذيرش و صندوق           6-4
 

 اي از پذيرش اصلي بيمارستان است. پذيرش شعبه و عاتاطال            6-4-3

 

باشدکه با ديوار و شيشه محصاور شاده    حسابداري بيمارستان مياز اي  کابين ص دو  شعبه            6-4-2

 باشد.

 

کانتر اطالعات، پذيرش و ص دو  در مکاني انتخاب شودکه مشرف به سالن انتظار بيمااران             6-4-1

 باشد.

 

کاه سااعات کاار     شود، در صورتي ها در شعبه بانک انجام مي هايي که پرداخت در بيمارستان           6-4-4

 تواند حذف شود. بانک با ساعات پذيرش بيماران م طبق باشد ص دو  مي

 

ص دو  داراي کامپيوتر هست د که باه شابکه بيمارساتان اتصاال      و پذيرش ،کانتر اطالعات           6-4-5

 .دارد

 

 کافه تريا            6-5
 

 بي ي شود. کافه تريايي کوچکي در ک ار سالن انتظار بيماران پيش           6-5-3

 

هاي سبک رژيمي براي بيماران سارپايي  و   در اين کافه تريا چاي، قهوه، آب ميوه و خوراک           6-5-2

 شود. ها سرو مي همراهان آن
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 و دوش بيماران رختکن               6-6
 

بيماران قبل از ورود به سالن حرکت درماني بايد لبااس م اساب ورزشاي پوشايده باشا د.                   6-6-3

 بي ي شود. براي اين م ظور دو رختکن با دوش )زنانه ومردانه( پيش

 

 اي طراحي شود که داخل رختکن از بيرون ديده نشود. ورودي رختکن به گونه       6-6-3-3

 

 رختکن و دوش کارکنان            6-7
 

که سيستم رختکن کارک ان بيمارستان به صورت متمرکز طراحاي شاده باشاد،     در صورتي           6-7-3

 بي ي شود. دو رختکن کوچک زنانه و مردانه با دوش پيش

 

حاي شاده   طرا متمرکاز  که سيستم رختکن کارک ان بيمارستان به صورت غيار  در صورتي             6-7-2

 بي ي شود. باشد، دو رختکن بزرگتر به صورت زنانه و مردانه پيش

 

 بي ي شود. داخل هر رختکن يک دوش پيش       6-7-2-3

 

 اي طراحي شود که داخل رختکن از بيرون ديده نشود. ورودي هر رختکن به گونه       6-7-2-2

 

 توالت و دستشويي کارکنان              6-8
 

 بي ي شود. توالت و دستشويي )زنانه و مردانه( براي کارکان بخش پيش 2تعداد           6-8-3

 

 اتاق معاينه بيمار           6-9
 

 .شوند بيماران قبل از شروع به حرکت درماني در اتا  معاي ه توسط پزشک معاي ه مي          6-9-3

 

ساايل معاي اه پزشاک و وساايلي باراي      يک اتا  معاي اه باا مياز پزشاک، تخات معاي اه، و                6-9-2

 بي ي شود. گيري وزن و قد و غيره پيش اندازه
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 بي ي شود. در اين اتا  خروجي گازهاي طبي زير پيش            6-9-1

 

 خروجي اکسيژن    -

 خروجي خالء    -

 

 ود.بي ي ش در اتا  فضاي م اسب براي تجديد حيات قلبي و ت فسي احتمالي پيش           6-9-4

 

 شود. ترولي اورژانس از انبار تجهيزات به داخل اتا  آورده مي       6-9-4-3

 

 سالن حرکت درماني           6-31
 

 سالن حرکت درماني داراي دو قسمت مجزا است. اين دو قسمت با هم متصل است.         6-31-3

 

 گاه ک ترل مجزا است.هاي سالن حرکت درماني داراي ايست هر يک از قسمت         6-31-2

 

 گيرد. در قسمت اول تمري ات زير انجام مي         6-31-2

 

 شود. انجام مي wall barتمري ات ايستاده، که توسط تجهيزاتي مان د چرخ شانه، نردبان       6-31-2-3

 

حرکات درمااني انجاام     تخات مخصاوص  تمري ات نشسته که توسط تجهيزاتي مان د قايق و      6-31-2-2

 شود. مي

 

 شود. تمري ات خوابيده که با استفاده از تشک مخصوص روي زمين انجام مي     6-31-2-1

 

 شود. انجام مي للپارا و تمري ات راه رفتن با استفاده از تجهيزاتي مان د پله     6-31-2-4
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متاري   دساتگاه مانيتوري ان تلاه    باه ساالن حرکات درمااني    قسامت   هار دو  تمام بيماران          6-31-1

Telemetry Monitoring باشااد و ک ااد متصاال مااي ساايم عماال مااي صااورت بااي هکااه باا 

حال انجام حرکات تمري ي روي مانيتور مرکزي نشان داده  ها در الکتروکارديوگرافي قلب آن

 شود. مي

 

 .ک ترل قرار داردهاي ور مرکزي روي کانتر ايستگاه تماني       6-31-1-3

 

 ک ترل در مکاني قرار گيرد که اشراف کامل روي بيماران داشته باشد.هاي ايستگاه        6-31-1-2

 

متار باراي انجاام عملياات تجدياد حياات قلباي و         2×1/2قسمت فضايي با ابعاد  هر دودر           6-31-4

 بي ي شود. ت فسي پيش

 

 در اين مکان تجهيزات زير پارک شده است.       6-31-4-3

 

 ترولي اورژانس مجهز به دستگاه مانيتور قلب، ديفيبريالتور و داروهاي تجديد حيات           آ             

 

 تخت تجديد حيات قلبي وت فسي        ب           

 

 Respiratory Machineماشين ت فس          پ         

 

 شود. ميبي ي  هاي گازهاي طبي زير پيش در اين مکان خروجي     6-31-4-2

 

 Oxygen Outletخروجي گاز اکسيژن          آ            

 

 Compressed Air Outletخروجي هواي فشرده        ب           

 

 Vacuum Outletخروجي خالء        پ           

 

در قسمت دوم سالن حرکت درماني تمري اات باه صاورت پااي دوچرخاه و راه رفاتن روي                6-31-5

 شود. نجام ميتردميل ا



 

 

 

 

    31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان نماي برنامهراه

  قلب سرپايي بخشي کرد فضاهاي بخش توان فصل ششم : عمل
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 تردميل در اين قسمت قرار دارد. 3دوچرخه و  6تعداد حداقل      6-31-5-3

 

ها روي قوساي   ها و تردميل در اين قسمت از سالن حرکت درماني آرايش قرارگيري دوچرخه       6-31-5-2

 از دايره به سمت ايستگاه ک ترل است.

 

کاه باه صاورت     Telemetry Monitoringمتاري    ان تلاه  تمام بيماران به دساتگاه مانيتوري      6-31-5-1

ها در حال انجاام حرکاات    متصل هست د و الکتروکارديوگرافي قلب آنک د  سيم عمل مي بي

 شود تمري ي روي مانيتور مرکزي که در ايستگاه ک ترل قرار دارد نشان داده مي

 

هر بيمار به کمک پرستار سرعت هر ياک  فيزيولوژيست با توجه به نمودار الکتروکارديوگرام       6-31-5-4

 ک د. ها روي دوچرخه و تردميل مشخص مي از بيماران را در حرکات تمري ي آن

 

دو دستگاه آبخوري در مکان م اسبي نصب شود که مورد اساتفاده بيمااران هار دو قسامت               6-31-6

 حرکت درماني قرار گيرد.

 

 رماني بايد داراي پ جره به فضاي بيرون ساختمان باشد.هر دو قسمت سالن حرکت د         6-31-7

 

 نور مص وعي سالن حرکت درماني مخلوطي از نور سفيد و زرد باشد.         6-31-8

 

 

 اتاق مشاوره          6-33
 

ن ها اغلب براي م ظورهاي مختلف، نياز به مشاوره دارند. اتاقي براي ايا  بيماران و خانواده آن          6-33-3

 بي ي شود. م ظور پيش

 

هااي راحتاي باراي بيماار و برخاي از اعضااي        در اين اتا  عالوه بر ميز و ص دلي مشاور مبل       6-33-3-3

 بي ي شود. ها پيش خانواده آن
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 کالس آموزش بيماران            6-32
 

بي اي   هاا پايش   خاانواده آن نفر براي آموزش بيماران و برخي از افراد  33کالسي با گ جايش          6-32-3

 شود.

 

 هاا، باراي    ني باراي بيمااران و برخاي از اعضااي خاانواده آن     در اين کالس اطالعات گونااگو       6-32-3-3

 شود. جلوگيري از بازگشت بيماري قلب داده مي

 

 بي ي شود. در اين کالس امکانات نوشتن روي تخته سفيد، پرده و دستگاه ويدئو پيش      6-32-3-2

 

 

 ها دفتر تراپيست             6-31
 

بي اي   تراپيسات بخاش پايش    4ميز و ص دلي و قفسه کتاب براي  4دفتر کاري با گ جايش          6-31-3

 شود.

 

 دفتر پرستاران          6-34
 

 بي ي شود. پرستار پيش 3ميز تحرير و ص دلي و قفسه کتاب براي  3دفتر کاري با گ جايش           6-34-3

 

 دفتر مسئول بخش          6-35
 

 دفتر مسئول بخش داراي ميز تحرير، ص دلي و قفسه کتاب است.         6-35-3

 

 در ک ار ميز تحرير ميز کامپيوتر قرار دارد و کامپيوتر به شبکه بيمارستان اتصال دارد.         6-35-2

 

 .نفره است 8اتا  مسئول بخش داراي ميز ک فرانس          6-35-1

 

 اتا  مسئول بخش در ک ار اتا  م شي قرار دارد و با يک دَر به اتا  م شي ارتباط دارد.         6-35-4
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05 

 

 اتاق منشي          6-36
 

 اتا  م شي داراي ص دلي و ميز تحرير و ميز کامپيوتر و چ د ص دلي است.         6-36-3

 

 است.اتا  م شي به اتا  مسئول بخش مرتبط          6-36-2

 

 اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان          6-37
 

 بي ي شود. اتا  با مبلمان راحت براي استراحت کارک ان پيش        6-37-3

 

 اين اتا  مجهز به تلويزيون و راديو باشد.           6-37-2

 

 آبدارخانه به داخل اتا  راه داشته باشد.         6-37-1

 

 شود. ها تهيه مي بدارخانه غذاي سبک، چاي ، قهوه و ساير نوشيدنيدر آ         6-37-4

 

شود. ارجح است از ظاروف ياک    شستشوي ظروف در آبدارخانه به صورت دستي انجام مي          6-37-5

 بار مصرف استفاده شود.

 

 انبار وسايل و تجهيزات         6-38
 

برخي وسايل حرکت درماني و مبلمان و مواد و وسايل مصرفي و ترولي اورژانس در اين انبار                     

 شود. نگهداري مي

 

 اتاق نظافت             6-39
 

 اتا  نظافت داراي سه قسمت است.         6-39-3
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 قسمت نگهداري مواد شوي ده و ضدعفوني ک  ده         4-39-3-3

 

 قسمت نگهداري وسايل نظافت        6-39-3-2

 

  شوي    قسمت تي      6-39-3-1

 

  اتاق جمع آوري کثيف            6-21
 

اتا ، ترولي هاي زباله، ترولي هاي رخات کثياف و سااير وساايلي کاه آلاوده شاده و        اين  در       6-21-3 

 بيمارستان است.      کاخ داري ت آن ها به عهده فنظا



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

بخشي قلب ها و فضاهاي بخش توان : نقشه اتاق هفتمفصل 
16

اتاق معاينه بيمار    7-3-3

تخت معاينه:1

 دو شکن  -

 اي اسکلت از پروفيل فلزي با رنگ کوره    -

 داراي چهار چرخ الستيکي گردان با ترمز چرخ  -

 طرف قابل نصب به تخت داراي متعلقاتي مانند حفاظ دو  -

 داراي دستگيره با پوشش الستيکي از دو طرف  -

 متر ميلي 05با ضخامت   Anti-Staticاستاتيک  يتشک آنت    -

 متر سانتي 05متر ، عرض  سانتي 055ابعاد : طول     -

 قابل تنظيم در ارتفاع و زواياي مختلف،بوسيله فشار پا روي پدال  -

 هيدروليکي پمپ

 صندلي معاينه : 2

اي گردان، با اسکلت فلزي و رنگ کوره  -

ي گردانداراي چهار چرخ الستيک  -

 رويه چرمي با اليه اسفنجي  -

:  ترولي حمل ابزار پزشکي و دارو 3

 دو طبقه    -

ناپذير اسکلت از لوله فوالدي زنگ  -

 ناپذير رويه از ورق فوالدي زنگ  -

 چرخ ترمزدار 0گردان با  عدد چرخ الستيکي 4   -

متر سانتي 00ارتفاع  متر، سانتي 45متر، عرض  سانتي 05ابعاد : طول    -    

 هاي گازهاي طبي خروجي 4

يک خروجي گاز اکسيژن    -

يک خروجي خالء -

يابد. ترولي اورژانس در صورت نياز به اين مکان انتقال مي  مکان ترولي اورژانس:5
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فضاي تجديد حيات قلبي/تنفسي   6

نمايشگر فيلم راديولوژي )چهارخانه( 7

:  نويسي ميزگزارش 8

 اي   اسکلت فلزي، رنگ کوره  -

 رويه چوبي با روکش فرميکا  -

مکان ترمينال کامپيوتر باالي ميز روي ديوار  -    

صندلي: 9

اي گردان با اسکلت فلزي و رنگ کوره   -

 گردان داراي چهار چرخ الستيکي   -

 جيرويه و پشتي چرمي با اليه اسفن  -    

دستشويي بيمارستاني: 10

 جنس از چيني بهداشتي سفيد بدون پايه  -

 داراي آينه نصب شده روي ديوار  -

 داراي آب سرد و گرم با سيستم الکترونيک)بدون دخالت دست(  -

 حوله کاغذي، نصب شده روي ديوار  -

 سطل زباله دردار زير دستشويي  -

وي ديدوار، بدا سيسدتم الکترونيدک )بددون      ظرف صابون مايع نصب شدده ر    -

 دخالت دست(

متر از تدراز   سانتي 00متر، عمق  سانتي 45متر، عرض  سانتي 05ابعاد : طول    -

 دهانه  تخليه فاضالب تا لبه دستشويي

 روي دهانه خروجي آب از شير، قطعه کاهنده نصب شود.   -

 دهانه خروجي فاضالب درپوش نداشته باشد.   -

رخت کثيفل سط 11
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 سطل زباله 12

گير قد ترازو و اندازه 13
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قسمت اول سالن حرکت درماني    7-1-3

پله:1

 فلزي    -

 کف غير قابل ليز خوردن    -

 متر سانتي 09عرض پله   -

 متر سانتي 09×09پاگرد     -

 متر سانتي 8ارتفاع پله در يک سمت     -

متر سانتي 21ارتفاع پله در سمت ديگر     -

داراي نرده در دو طرف پله    -
: قايق 2

 چوبي با پارو  -

متر سانتي 219طول   -

 متر سانتي 89عرض   -

:Parallel Bar پارالل بار 3

 فلزي با رنگ گرومه  -

 متر سانتي 099طول     -

ارتفاع و عرض قابل تنظيم    -

 Cardiac Telemetry Monitoring ميز کنترل 4

 چوبي با روکش فرميکا  -

متري ديجيتالي مرکزي قلب با تکنيک تلهمانيتور   -

صندلي:5

اي گردان با اسکلت فلزي و رنگ کوره  - 

 تشک تمرين: 6

متر سانتي 289×289ابعاد     -
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:  Wall barوال بار 7

چوبي    -

متر عرض يک  -

ارتفاع دو متر  -

:چرخ شانه 8

ارتفاع و درجه گردش قابل تنظيم  -

 متر سانتي 09قطر دايره   -

 داراي قفل چرخ  -

:  تخت تمرين 9

ها مناسب براي انواع تمرين  -

 متر سانتي 149طول   -

 متر سانتي 89عرض   -

 متر سانتي 88ارتفاع   -

دستشويي بيمارستاني:   10

ه شود.مراجع 2-2-7بند  10به شماره   -

آبخوري 11

Respiratory Machine دستگاه تنفس 12

  :تخت معاينه  13

مراجعه شود. 2-2-8بند 3به شماره     - 

 Crash Cart ترولي اورژانس 14

داراي ديفيبريالتور، مانيتور قلب و داروهاي تجديد حيات قلبي و تنفسي    -
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قسمت دوم سالن حرکت درماني    7-4-3

:Treadmill تردميل1

 داراي نوار الستيکي پهن عاجدار براي راه رفتن   -

 سرعت حرکت نوار قابل کنترل    -

 امکان تغيير درجه شيب    -

 داراي درجه سرعت    -

 فاصله دو ميله در عرض قابل تغييرداراي دو ميله دستگيره که ارتفاع و    -

است
: دوچرخه ثابت 2

زين و دسته قابل تنظيم  -

سرعت قابل کنترل  -
: Cardiac Telemetry Monitoring ميز کنترل 3

  چوبي با روکش فرميکا    -

متري ديجيتالي مانيتور مرکزي قلب با تکنيک تله    -
صندلي: 4

اي گردان با اسکلت فلزي و رنگ کوره  -

Respiratory Machine دستگاه تنفس 5

تخت معاينه : 6

مراجعه شود. 1-1-5بند  1به شماره   -
Crash Cart ترولي اورژانس 7

داراي ديفيبريالتور، مانيتور قلب و داروهاي تجديد حيات قلبي و تنفسي  -

آبخوري 8

 :  دستشويي بيمارستاني 9

جعه شود.مرا 1-1-7بند  10به شماره  -
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اتاق مشاوره    7-5-3

ميز تحرير:1

 اي اسکلت فلزي با رنگ کوره    -

رويه و پشت چوبي با روکش چوب يا فرميکا  -

 متر سانتي 01×061ابعاد ميز     -

صندلي : 2

اسکلت داخلي چوبي با روکش پارچه  -

قفسه کتاب : 3

چوبي بدون دَر  -

 ظيمطبقه قابل تن 5    -

متر   سانتي 001متر، ارتفاع  سانتي 01متر، عمق  سانتي 55ابعاد : پهنا     -

ميز کامپيوتر: 4

 اي اسکلت فلزي با رنگ کوره  -

 رويه چوبي با روکش چوب يا فرميکا  -

متر سانتي 61متر عرض  سانتي 011ابعاد طول   -

اسکلت چوبي با پوشش پارچه مبلي  : مبل راحتي يک نفره5

چوبي با روکش فرميکا ميز : 6

اسکلت چوبي با پوشش پارچه مبلي  مبل راحتي سه نفره : 7

 ميز پايه کوتاه : 8

با روکش فرميکاچهار گوش، چوبي     -
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کالس آموزش بيماران    7-6-3

صندلي:1

اي، نشيمن و پشتي از  مخصوص کالس آموزشي، اسکلت فلزي با رنگ کوره  -

متصل به يا مشابه چرم با اليه اسفنجي، دسته چوبي با روکش فرميکا 

صندلي براي مواقع تحرير 

 پرده نمايش فيلم : 2

صورت اتوماتيک با کنترل از راه دوراتصال به سقف، باز و بسته شدن به     -

 تخته سفيد نوشتار 3

 ميز کنفرانس: 4

استر چوبي با روکش ملچ و رنگ پلي    -

   ويدئو پروژکتور :5

رسي، با کنترل از راه دور آويز سقفي، قابل دست    -
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دفتر مسئول بخش و اتاق منشي    7-7-1

ميز تحرير:1

 اي اسکلت فلزي با رنگ کوره    -

رويه و پشت چوبي با روکش فرميکا يا مشابه    -

 متر سانتي 01×061ابعاد ميز تحرير،     -

صندلي : 2

اي اسکلت داخلي چوبي با روکش پارچه  -

قفسه کتاب : 3

دَر   چوبي بدون  -

 طبقه قابل تنظيم 5    -

متر سانتي 001متر و ارتفاع  سانتي 01متر، عمق  سانتي 55ابعاد : پهنا     -

ميز کامپيوتر: 4

 اي اسکلت فلزي با رنگ کوره  -

 رويه چوبي با روکش فرميکا  -

متر سانتي 61متر، عرض  سانتي 011ابعاد : طول     -

  ميز کنفرانس  :5

 اي اسکلت فلزي با رنگ کوره  -

رويه چوبي با روکش فرميکا يا مشابه  -

صندلي :6

اي اسکلت فلزي با رنگ کوره  -

 اي رويه و پشتي پارچه  -

 ميز پايه کوتاه :  7

يا مشابه  چهارگوش ، چوبي با روکش فرميکا      -
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اتاق استراحت کارکنان و آبدارخانه     7-8-3

دار با پوشش پارچه مخصوص مبلي اسکلت چوبي دسته مبل راحتي يک نفره :1

 دار با پوشش پارچه مخصوص مبلي اسکلت چوبي دسته  مبل راحتي سه نفره : 2

یا مشابه چهارگوش، چوبي با روکش فرميکا  ميز پايه کوتاه: 3

یا مشابه چوبي با روکش فرميکا  ميز: 4

--
 تلويزيون رنگي5

چيني بهداشتي سفيد با آینه دستشويي : 6

فوت 7با ظرفيت  يخچال : 7

 099×09×09گاپويیر بوا دريواو يوودیي ، اب واد       از ورق فوودد زگو    قفسه زميني : 8

 متر ساگتي

 با گرم کن برقي  ترموس چاي : 9

گوع برقي با دو صفحه چدگي، با يوازم حفاظت ايکتریکي  اجاق روميزي : 10

گاپيیر، بوا دريواو    سينک و قفسه زميني از ورق فودد زگ   سينک و قفسه زميني : 11

 متر ساگتي 099×09×09 يودیي،  اب اد

متر يساگت 099×09×70گاپيیر اب اد  بدگه و دريا از ورق فودد زگ   قفسه ديواري : 12



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

بخشي قلب ه فيزيکي بخش توان: برنام هشتمفصل 
 87

تختخوابي( 066)براي ظرفيت بيمارستان عمومي  ببخشي قل برنامه فيزيکي بخش توان            8-3

سطح

خالص كل
تعداد سطح  

خالص واحد   
نام فضا

88 3 سالن انتظار بيماران و همراهان

13 5/3 تعداد نشيمن 

30 3 اطالعات پذيرش و صندوق

86/38 0 86/3 توالت و دستشويي )زنانه و مردانه(

35 3 تريا كافه

30 3 8 رختکن بيماران

36/1 3 06/3 دوش             

30 3 8 )زنانه و مردانه( رختکن كاركنان

36/1 3 0/3 دوش             

86/8 3 36/3  )زنانه و مردانه( توالت و دستشويي كاركنان

86/38 3 اتاق معاينه بيمار

0/313 3 )قسمت اول و دوم( سالن حركت درماني

68/35 3 اتاق مشاوره
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بخشي قلب برنامه فيزيکي بخش توان            8-3

سطح

خالص كل
تعداد   سطح  

خالص واحد 
 نام فضا

06/85 3 كالس آموزش بيماران

38 06/3 د نشيمنتعدا

86 3 ها دفتر تراپيست

8 36 تعداد تراپيست

32 3 دفتر پرستاران

1 0 تعداد پرستار

85/30 3 دفتر مسئول بخش

33 3 اتاق منشي

36/13 3 )زنانه و مردانه( اتاق استراحت و آبدارخانه كاركنان

3 06/0 اتاق استراحت

3 0 آبدارخانه

38 3 انبار وسايل و تجهيزات

56/8 3 اتاق نظافت

33 3 اتاق جمع آوري كثيف
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بخشي قلب برنامه فيزيکي بخش توان            8-3

سطح

خالص كل
تعداد   سطح  

خالص واحد   
نام فضا

00/560 سطوح خالص جمع

00/353 %16سطح رفت آمد 

08/003 سطح خالص زيربنا

55/20 %33سطح اسکلت و ديوارها 

283 سطح ناخالص زيربنا
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 مشخصات درها               9

تعريف، حدود و دامنه               9-3

هاي بيمارستان از اهميت زياادي بخوادردار اسات  ها، فضاها و بخش مشخصات درهاي اتاق            9-3-3

تدان به دو مدضدع متفاوت تقسيم نمدد  مشخصات درهاي داولي بيمارستان را مي

 آالت و يخاقمشخصات ساوت دَر   -

کخد هخ فضا در بيمارستان کخد دَر، در رابطه با عمل مشخصات عمل  -

آالت مشخصات ساخت دَر و يراق         9-3-3-3

تدان تقسيم کخد: دسته مي 5درهاي داولي بيمارستان را به         آ   

Light Dutyدرهاي با کارکخد سبک  -

Medium Dutyمتدسطدرهاي با کارکخد   -

Heavy Dutyدرهاي با کارکخد سنگين  -

Fire Resistingدرهاي مقاوم در بخابخ آتش   -

X-Ray Resistingايکس درهاي مقاوم در بخابخ اشعه  -

آالت  و ياخاق  شادد  نانس دَر، ارااراد     ساوت دَر، در ايخان به صدرت صنعتي انجام نمي        ب          

کند  ساوت درهاا باه صادرت     ها، از کدها و استانداردهاي کشدرهاي صنعتي پيخوي نمي آن

گدنه دَرهاا باخاي سااوتماني مانناد بيمارساتان مناسا  شدد  مقاومت اين سنتي انجام مي

 اي در مدرد دَرهاي واص نيز وندد دارد  نيست  و مشکالت عمده

     Fire Resisting Doors            درهاي مقاوم در بخابخ آتش   -

     X-Ray Resisting Doorsايکس   درهاي مقاوم در بخابخ اشعه -

ي مدضدع اين فصل است  ها وارج از محدوده آالت آن مشخصات ساوت دَر و ندع يخاق        پ     
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ر فضا در بيمارستانکرد ه کرد دَر، در رابطه با عمل مشخصات عمل       9-3-3-2

تادان باه دو دساته     کخد دَرها، که در طخح معماري بايد رعايت گاخدد را ماي   مشخصات عمل

تقسيم کخد 

 مشخصات عمدمي دَر، که در طخاحي دَر و مکان آن بايد رعايت شدد   -

به آن اسات کخد دَر و فضاي مخبدط  مشخصات وصدصي دَر که مخبدط به عمل     -

اين مشخصات در نداولي به صدرت اتاق به اتاق ذکخ وداهد شد 

مشخصات عمومي طراحي دَرها            9-2

شدد، مانند دَرهاي بادبزني، فضاي بازشادي دَر دَرهايي که به طخف راهخوهاي عمدمي باز مي           9-2-3

اي  ر اين مدرد احتمال انتظاار لحظاه  ها منظدر گخدد  د بايد در طخاحي راهخو و ورودي بخش

 صندلي اخودار، بخانکار يا تخت در نلدي دَر وندد دارد 

کااري اتااق تاا متاخ از نااز    سانتي 01شدند، حداقل  بخاي دَرهايي که در گدشه اتاق باز مي            9-2-2

د بيني شدد  تا لنگه دَر، بتداند به صدرت عمدد قخار گيخ ي بازشدي در پيش لبه

بازشدي دَر به سمت فضاي اتاق باشد        9-2-2-3

در صدرتي که با باز شدن درها داول اتاق نبايد ديده شدد در به سمت ديدار بااز شادد ولاي           آ            

فضا کافي بخاي عبدر پيش بيني شدد 

از ايجاد پنجخه در باالي اراراد  دَر وددداري شدد          9-2-2-2

هاا، تدالات دستشاديي معلادالن و ها، تدالات دستشاديي   بازشدي تمام دَرهاي کابين تدالت           9-2-1

گيخد، به طخف بيخون باشد  هايي که مدرد استفاده بيماران قخار مي دوش

بيني شدد  فضاي کافي نلدي اين دَرها بخاي عبدر و مخور پيش       9-2-1-3
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يد مجرز به قفل ايمني باشند، تا از بيخون بتدان در را در مدقع لزوم باز کخد اين دَرها با       9-2-1-2

در کل بيمارستان از ايجاد آستانه يا اوتالف سطح نلدي دَرها وددداري شدد           9-2-4

بيني شدد  شدي پيش بندي به طخف کف در فضاهاي تخ امکان شي         9-2-4-3

متخ باشد  ميلي 01شدي  الف سطح در فضاهاي تخ از نلدي دَر تا کفحداقل اوت       9-2-4-2

مساوي باشد  "ي درهاي بادبزني حتما دو لنگه           9-2-5

دَرهاي بادبزني نبايد بعد از باز شدن به شدت بسته شدد  با رگالژ لدالي اين دَرها باز و بسته       9-2-5-3

ها به آرامي صدرت گيخد  شدن  آن

ثانيه باز باشاند و باه آراماي 6دَرهاي فنخدار بايد بتدانند به طدر کامل باز شدند و به مدت            9-2-6

بسته شدند 

داراي مشخصات زيخ هستند: "ها، اکثخا دَرهاي ورودي بخش         9-2-7

 مقاوم در بخابخ آتش    -

شدند و ياا در   منشي کنتخل مي ه پخستاري ياداراي قفل الکتخونيک که از ايستگا    -

به صدرت وددکار عمل مي نمايد  BMSصدرت  وندد سيستم 

 شدند  هاي فخار از آتش محسد  مي يکي از راه  -

طادر سادزي باه   قفل الکتخونيک اين دَرها با سنسدر آتش، اينتخال  شدد تاا در زماان آتاش          9-2-7-3

به صدرت اتدماتيک انجام مي دهد  اين عمل را BMSسيستم  وددکار باز شدند 

شدند، عالمت وخوج فخار نص  شدد  باالي تمام دَرهايي که راه فخار محسد  مي          9-2-8

نبايد قفل شدند  (Fire Escape Doors)درهاي فخار آتش            9-2-9
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کند  در ايان ن دَرها را الزامي ميهاي راهبخي بيمارستان در ايخان قفل بددن اي اکثخ سياست         9-2-9-3

کار بخد  تدان به صدرت دو روش بخاي باز شدن اين درها مي

اي، در داول ديدار کنار دَر ناسازي شادد تاا    اي با رويه شيشه کليد دَر، در نعبه روش يکم :        آ            

خد رس قخار گي در زمان وقدع حخيق شيشه نعبه شکسته شدد و کليد در دست

دَرهاي فخار داراي قفل الکتخونيک باشند و با سنسدر آتش اينتخال  شادند تاا در    روش دوم :        ب          

طدر وددکار باز شدند  سدزي به زمان آتش

شدن درهاي فخار به صدرت وددکار تدساط  رستان باز بيمادر  BMSدر صدرت وندد سيستم         پ         

کند اين سيستم عمل مي 

کار بخدن قفل الکتخونيک، کليد بازکخدن قفل در ايستگاه پخستاري باشد  در صدرت به (3)    

هاا انجاام ها و فضاهايي که رفات و آماد مکاخر بيمااران و کارکناان در آن      دستگيخه دَرِ اتاق          9-2-31

به صدرت افقي يا عمددي باشد  تداند بيني شدد، که مي گيخد، به صدرت لدله وم پيش مي

دستگيخه لدله وم عمددي بخاي دَرهاي يک لنگه و دستگيخه لدله وم افقي باخاي دَرهااي دو      9-2-31-3

تخ است  لنگه مساوي مناس 

اي روي آن است در کال بيمارساتان واددداري هايي که داراي قفل تکمه از کاربخد دستگيخه     9-2-31-2

شدد 

متخ باشد  سانتي 55ارتفاع مخکز دستگيخه تا کف تمام شده        9-2-31-1

در هيچ قسمت از دستگيخه، لبه تيز وندد نداشته باشد      9-2-31-4

گياخ و پااودر شدند، اکثخ دَرها نيااز باه ضاخبه    به علت ننس دَرهايي که در ايخان ساوته مي         9-2-33

ناپذيخ يا آلدمينيدم باشد  رق فدالد زنگتداند از و گيخ مي دارند  ننس ضخبه



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ري بخش توانريزي و طراحي معما راهنماي برنامه

: مشخصات درها نهمفصل 
18

متخ باشد  سانتي 55گيخ  متخ، عخض ضخبه سانتي 51گيخ تا کف  ارتفاع باالي ضخبه     9-2-33-3

متخ باشد  عخض پاودر تا زيخ دَر است  سانتي 51ارتفاع باالي پاودر تا کف      9-2-33-2

متخ باشد  ميلي 6ت يا مسلح با ضخامت پنجخه دَرها از ننس شيشه سکدري         9-2-32

رنگ اراراد  دَرها تا حدودي متضاد رنگ  دَر و ديدار اطخاف باشد          9-2-31

متخ باشد  سانتي 001ارتفاع زيخ اراراد  دَر تا کف          9-2-34

شد تخ نبا متخ کم سانتي 01فاصله باالي اراراد  تا زيخ سقف کاذ  از          9-2-35

متاخ، ساانتي  55متاخ و ارتفااع     ساانتي  05هاي روي دَر به صدرت عمددي باا عاخض    پنجخه         9-2-36

متخ باشد  سانتي 011ها تا کف  تخ است  زيخ اين پنجخه مناس 

51متخ و ارتفااع   سانتي 05در دَرهاي مقاوم در بخابخ آتش، پنجخه روي دَر فقط با ابعاد عخض      9-2-36-3

متخ باشد  سانتي 051ها تا کف  متخ مجاز است  زيخ اين پنجخه سانتي

BMSسيستم اتوماسيون ساختمان                    9-1

پيش بيني شده  Building Management System BMSدر بيمارستان هايي که سيستم 

 است، بخش تدان بخشي قل  نيز از عمل کخد اين سيستم برخه گيخي مي کند  

BMSخالصه اي از برخي از عمل کرد سيستم    9-1-3

سيستم کنتخل دستگاه ها، لدله کشي و شيخآالت تأسيسات مکاانيکي ممانناد هدارساان هاا،        9-1-3-3

ها  مدتدروانه، اگزاست

سيستم کنتخل روشنايي هدشمند        9-1-3-2
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بستن دريچه هاي هدا به منطقه حخيق سيستم اعالم حخيق و اطفاي آن و       9-1-3-1

سيستم روشنايي اضطخاري       9-1-3-4

سيستم کنتخل هدشمند عبدر و مخور در ساوتمان بيمارستان       9-1-3-5

ايجاد محدوديت در استفاده از تلفن، گاز، آ ، بخق و غيخه       9-1-3-6

قتحفاظت از ساوتمان در بخابخ سخ       9-1-3-7

سيستم کنتخل نشت گاز در کليه بخش هاي ساوتمان       9-1-3-8

هشدار در صدرت باز بددن پنجخه ها       9-1-3-9

کنتخل هدشمند آبياري در محدطه بيمارستان      9-1-3-31
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مشخصات درها جدول              9-4
سالن انتظار بيماران و همراهان )دَرِ ورودي بخش(        9-4-3

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

آلومينيومياي +  شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 الکترونيک اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52ير دَر تا کف ز

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  روي  دَر، ندارد فنر

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 
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مشخصات درها جدول              9-4
هداشتي(هاي ب سالن انتظار بيماران و همراهان )دَرِ سرويس       9-4-5

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيست، الکترونيکقفل 

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 
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مشخصات درها جدول             9-4
رختکن بيماران و کارکنان )دَرِ ورود به رختکن(      9-4-1

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقل اتاق بازشو به داخ

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 يرونپاخور طرف ب پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 
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مشخصات درها جدول             9-4
رختکن بيماران و کارکنان )دَرِ دوش(       9-4-4

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 
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مشخصات درها جدول              9-4
اتاق معاينه بيمار        9-4-2

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيگه غير مساويدو لن

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

طرف بيرونگير  ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 
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مشخصات درها جدول             9-4
سالن حرکت درماني       9-4-6

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شهشي مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
89

مشخصات درها جدول             9-4
اتاق مشاوره       9-4-7

ساويدو لنگه م يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
89

مشخصات درها جدول            9-4
کالس آموزش بيماران          9-4-0

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه ر برابر آتشمقاوم د

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

، لوله خم افقي دستگيرهCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
89

مشخصات درها جدول             9-4
ها دفتر تراپيست       9-4-9

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 ردپنجره دا کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

ل روي دَر، مجاز نيستگريقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
89

مشخصات درها جدول            9-4
دفتر پرستاران     9-4-39

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 يآلومينيوم چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص اخور دو طرفپ

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
88

مشخصات درها جدول             9-4
دفتر مسئول بخش      9-4-33

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399الص عرض خ

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيسترونيکقفل ، الکت

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
87

مشخصات درها جدول            9-4
اتاق منشي )هر دو دَر(     9-4-35

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6دَر تا کف زير   گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

يدستگيره ، لوله خم عمودCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
88

مشخصات درها جدول             9-4
اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان      9-4-31

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکييدستگيره، معمول

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
 999

مشخصات درها جدول             9-4
انبار وسايل و تجهيزات     9-4-34

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبه داخل اتاق بازشو 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 طرف بيرون پاخور پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09الص عرض خ

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
999

مشخصات درها جدول             9-4
اتاق نظافت      9-4-32

دو لنگه مساوي يک لنگه 

بادبزنيدو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس عهمقاوم در برابر اش

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون پنجره ندارد

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

فنر روي  دَر، داردCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 گريل روي دَر، مجاز است قفل ايمني 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

فصل نهم : مشخصات درها
 999

مشخصات درها جدول             9-4
جمع آوري کثيفاتاق       9-4-36

دو لنگه مساوي يک لنگه 

يبادبزندو لنگه غير مساوي

بازشو  به خارج اتاقبازشو به داخل اتاق 

 آلومينيومي چوبي

اي + آلومينيومي شيشه مقاوم در برابر آتش

 فلزيايکس مقاوم در برابر اشعه

 لواليي اي سکوريت شيشه

 پنجره دارد کشويي

گير طرف بيرون ضربهکشويي الکترونيک

 پاخور طرف بيرون ردپنجره ندا

Mm6زير  دَر تا کف  گير دو طرف ضربه

Cm 99عرض خالص پاخور دو طرف

Cm 359عرض خالص Mm 52زير دَر تا کف 

Cm 29+399عرض خالص Cm 09عرض خالص 

Cm 369عرض خالص Cm 399عرض خالص 

ردفنر روي  دَر، داCm 329عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم عموديCm 49+09عرض خالص 

دستگيره ، لوله خم افقيCm 309عرض خالص 

 قفل ، سويچي  فنر روي  دَر، ندارد

زبانه قفل ، غلطکيدستگيره، معمولي

گريل روي دَر، مجاز نيستقفل ، الکترونيک

 است گريل روي دَر، مجاز قفل ايمني 
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31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 801

سالن انتظار بيماران و همراهان             31-3

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف  سنگ

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهيواريسنگ يا سراميک د

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز   آکروين

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
801

هاي بهداشتي سرويس             31-2

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)يلپوش ون کفسنگ 

)در صورت توالت  شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

 فرنگي(


سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  هباالي ضربCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 880

اطالعات، پذيرش و صندوق          31-1

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهيا سراميک ديواري سنگ

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع ، آکروين گير  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
888

رختکن کارکنان و بيماران       31-4

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهيا سراميک ديواري سنگ

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



 

 

 

 

    31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

 کاري : مشخصات نازک دهمفصل 

 

 

 

881 

 )دوش(رختکن کارکنان و بيماران           31-3

         

 کاري : کف نازک

 
    

   (Vinyl)پوش ونيل کف   سنگ 
  شوي دارد کف   لغزندهسراميک غير 

  شوي ندارد کف
 

  سراميک ضد اسيد 

 کاري : ديوارها نازک

 
    

  کاشي تا زير سقف   مات نيمرنگ روغني 
 Cm 13 گير با عرض  ضربه   سنگ يا سراميک ديواري

 Cm 01 گير تا کف  هباالي ضرب  Cm 7 گير با عرض   ضربه
  گير، چوبي جنس ضربه  Cm 73 گير، تا کف  باالي ضربه

  گير ، آکروين  جنس ضربه
 

 Cm 381 کاشي تا ارتفاع  

 کاري : قرنيز نازک

 
    

  پخ چوب ، لبه   گرد سنگ ، لبه
 Cm  31 عرض قرنيز    آکروين 

 Cm 33 عرض قرنيز 
 

   

 کاري :  سقف نازک

 
    

  )فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت    مات نيمرنگ روغني 

  رنگ پالستيک   پانل آکوستيک قابل برداشت

 



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
881

اتاق معاينه بيمار       31-6

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

ضد اسيد سراميکشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع  گير ، آکروين جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 پالستيکرنگ پانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 881

سالن حرکت درماني       31-7

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهاريسنگ يا سراميک ديو

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
881

اتاق مشاوره          31-8

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73ير، تا کف گ باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(ل برداشت پانل قاب مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 881

کالس آموزش بيماران               31-0

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 ديوارهاکاري :  نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
881

ها دفتر تراپيست            31-31

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 رض گير با ع ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 881

دفتر پرستاران             31-33

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزنده سراميک غير

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

ي/آلومينيومي()فلزپانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
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دفتر مسئول بخش و منشي           31-32

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 اري : قرنيزک نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 810

)قسمت نشيمن(راحت کارکنان اتاق است            31-31

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 عرض  گير با ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
818

)قسمت آبدارخانه(اتاق استراحت کارکنان         31-34

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  ي ضربهباال

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 811

انبار وسايل و تجهيزات            31-33

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها کناز

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381رتفاع کاشي تا اگير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
811

اتاق نظافت            31-36

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفلغزندهسراميک غير 

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات نيمرنگ روغني 

Cm 13 با عرض گير  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

)فلزي/آلومينيومي(پانل قابل برداشت  مات نيمرنگ روغني 

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت



31طراحي بناهاي درماني  

 بخشي قلب ريزي و طراحي معماري بخش توان راهنماي برنامه

کاري : مشخصات نازک دهمفصل 
 811

جمع آوري کثيف            31-37

 کاري : کف نازک

 (Vinyl)پوش ونيل کف سنگ 

شوي دارد کفير لغزندهسراميک غ

سراميک ضد اسيدشوي ندارد کف

 کاري : ديوارها نازک

کاشي تا زير سقفمات رنگ روغني نيم

Cm 13 گير با عرض  ضربهسنگ يا سراميک ديواري

Cm 01گير تا کف  باالي ضربهCm 7 گير با عرض   ضربه

گير، چوبي جنس ضربهCm 73گير، تا کف  باالي ضربه

Cm 381کاشي تا ارتفاع گير ، آکروين  جنس ضربه

 کاري : قرنيز نازک

 پخ چوب ، لبهگرد سنگ ، لبه

Cm  31عرض قرنيز آکروين 

Cm 33عرض قرنيز 

 کاري :  سقف نازک

لزي/آلومينيومي()فپانل قابل برداشت  مات رنگ روغني نيم

 رنگ پالستيکپانل آکوستيک قابل برداشت
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Facilities for Cardiac Services, HBN 28
United Kingdom Department of Health, National Health Services NHS Estates 2001

Recommended Framework for Cardiac Rehabilitation
National Heart Foundation of Australia & 
Australian Cardiac Rehabilitation Association

Cardiac Rehabilitation
British Association for Cardiac Rehabilitation 2002
What is Cardiac Rehabilitation 
U.S. Department of health & Human Service
National Institutes of Health NIS

Cardiac Rehabilitation 
Emerson Hospital

Rehabilitation Nurse 
Stanford Hospital & Clinic
Stanford University Medical Center

Cardiac Rehab Telemetry
Scott Care   2005

Effective Health Care, Cardiac Rehabilitation 
NHS Center for Reviews and Dissemination
University of York

Cardiac Rehabilitation
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Washington Hospital, Health Care System

Cardiac Rehabilitation   Building a Better Life after Heart Disease
Mayo Clinic

Cardiac Rehabilitation
Iredell Memorial Hospital

Cardiac Rehabilitation
Stanford Hospital & Clinics 

Getting back on track after a Heart attack:  NIH:  National   Heart, Lung, and Blood 
Institute:
What is cardiac rehabilitation?

Web MD Heart Disease Health Center:  Phases of cardiac Rehabilitation
 How it is done

NHI:  Guide to Living well with Heart disease

The Four Phases of Cardiac Rehabilitation   [About health] 



 گرامی خواننده

 فعالیت تحقیقاتی سال چهل از بیش گذشت با ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامهو اجرایی فنی  نظام امور

، ، ضـابطه معیـار  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  -تخصصـی  ضـابطه  عنـوان ششصـد   افـزون بـر   خـود،  مطالعاتی و
 حاضر ضابطه .است کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت به مقاله، و عمومی فنی مشخصات دستورالعمل،

 هـاي  فعالیـت  بهبـود  و کشـور  در علوم گسترش و توسعه به نیل راه درتا  شده تهیه شده یاد موارد در راستاي

 nezamfanni.ir اینترنتـی  سـایت  در اخیـر  هـاي  سال در شده منتشر ینعناوشود. فهرست  برده کار به عمرانی
 باشد. می دستیابی قابل

http://tec.mporg.ir/
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 "    13 طراحي بناهاي درماني    "اضر، با عنوان كلي كتاب ح

است كه در  توان بخشي قلبپژوهشي مربوط به طراحي بخش 

سيسات تاسيسات مکانيکي و تا هاي معماري، رشته سه جلد در

 باشد. ميكتاب از سري اول سيزدهمين  برقي تاليف شده است و 

 

ريزي و طراحي معماري  امهراهنماي برن"جلد يکم كتاب با عنوان 

   شامل مطالعات زير است: "قلب   توان بخشي بخش

  
ها و فضاهاي خدمات قلب در سطوح مختلف  آشنايي با بخش -

و بررسي نوع پذيرش  تاكيد بر تخصص قلببا  هاي عمومي بيمارستان

 و معرفي فصل هاي كتاب. بيمار قلبي در بيمارستان

 مرحله درمان بيماران در  6بخشي قلب ) تعريف  عمل كرد بخش توان    -

 بيمارستان .      

 وان بخشي قلب بيماران بعد از ترخيص از بيمارستان به صورت سر پاييت    -                                       

 فضاي مختلف .   11معرفي فضاهاي بخش با تجهيزات ان ها در     -                                       

ريزي  شناخت انتقال عفونت در بيمارستان و تاثير كنترل عفونت در برنامه   -

 توان بخشي قلب .بخش  معماري و طراحي

بررسي ايمني بيمارستان در برابر اتش و دود و عناصر غير سازه اي در     -

 برابر زلزله .

 تاق ها و فضاهاي بخش توان بخشي قلب با معرفيهاي ا ي نقشه رائها   -

 تجهيزات و مبلمان ان ها .

 ( تختخوابي 666بيمارستان )ي برنامه فيزيکي بخش توان بخشي قلب . ارائه     -

 بررسي مشخصات در ها در جدول هاي اتاق به اتاق .     -
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