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دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  موقعیت پروژه



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  شرایط اقلیمی

. استگرم و خشک در فواصل دور تر از ساحل وساحلآب و هوای منطقه در بیشتر ایام سال گرم و مرطوب در کنار 

.زمستان این شهرستان مشابه هوای بهاری استانهای سردسیر کشور می باشد

الح محلی در فصل تابستان بادی معروف به باد یکصد و بیست روزه که خشک و سوزان است در منطقه می وزد و به اصط

میلی متر در ماه های آذر تا 215ساالنه متوسط میزان بارندگی کم و بارندگی ها . معروف است« باد گرم»یا « تش باد»به 

.استاسفند 

22درجه سانتی گراد و کمترین معدل حداقل دمای ساالنه ۴7درجه حرارت در شهرستان دیّر حداکثر میانگین دما 

.دما به پنجاه درجه سانتی گراد نیز می رسد« تش باد»در فصل تابستان ودر زمان وزش بادهای گرم . استدرجه

.سردترین هوا در اواخر دی و اوایل بهمن و گرمترین زمان در تیر و مرداد ماه است

56%و متوسط میزان رطوبت به ٪100در این منطقه به لحاظ نزدیکی به دریا رطوبت زیاد که حداکثر مطلق : رطوبت

.نیز می رسد



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  ایده کلی طرح

در.شدآغازمترمربع۳6516مساحتبهزمینیدر1۳۹0سالدرتختخوابی56بیمارستانساختوطراحی

.دگردمنظورهاطراحیمحورتواندنمیموجود،پزشکیهایتخصصکردنمشخصصرف،هابیمارستانطراحی

بهکاملتوجه،ساختمانیمختلفهایبخشزمینهدرموجودساختمانینیزوپزشکیاستانداردهایباهمتراز

در.استبرخوردارخاصاولویتازهمبیمارستانآنازکنندگاناستفادهجمعیتیهایویژگیوعاداتوفرهنگ

فتارر،اجتماعیمناسباتدرمانی،فضاهایطراحیدراقلیمیشرایطوهواوآببرعالوهاستشدهسعیپروژهاین

درخصوصبهطرحجزئیاتدرهمگی،درآمدمیزانوسوادمیزانچونمواردینیزودینیونژادیوقومیهای

.شودتوجهبیمارستانمدلینگوعمومیفضاهایمشخصات

ابهماهنگیوالمللیبیناستانداردهایاصولبرمنطبقپروژهایناجرایوطراحیجهتشدهانتخابمعیارهای

.استکارفرماهایخواستهوایرانمعماریفضاهایهایمعیار



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  بررسی ضوابط و مقررات

امه کلیه معیار ها، استاندارد ها و ضوابط و مقررات ساختمان سازی همچون دستورالعمل ها و بخش نپروژه، در طراحی 

های درمان و آموزش پزشکی و استانداردو های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ضوابط بیمارستانی وزارت بهداشت 

.ایران و رعایت مقررات ملی ساختمان مد نظر قرار گرفته است



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  مشخصات کلی پروژه

تختخوابی دیر56بیمارستان : عنوان پروژه 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر: دستگاه اجرایی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی درمانی بوشهر: بهره بردار 

مهندسین مشاور ماهر و همکاران: مشاور

(ع)موسسه الهادی –قرب کربال –( ص)قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء : پیمانکار ساختمان اصلی 

شرکت همیارسازه بوشهر: پیمانکار محوطه و ساختمان های جنبی 

مترمربع۳6516:                      مساحت زمین 

مترمربع60۳2:        زیر بنای ساختمان اصلی 

مترمربع615:     زیربنای ساختمان های جنبی 

مترمربع5۳01:سطح اشغال ساختمان اصلی

مترمربع۴70:سطح اشغال ساختمان های جنبی

مترمربع۳07۴۴:مساحت محوطه 

:همکف مساحت 

:                                    مساحت طبقه اول 
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دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  اطالعات معماری

سقف2:تعداد طبقات

سیمان شسته رنگی:نما

پوشکف ، سرامیک و سنگ:کف ها

UPVC:پنجره ها

کناف:سقف های کاذب

پلهمحوطه به صورت شیب راه و داخل ساختمان از طریق در :سیستم دسترسی



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  مبانی برنامه ریزی طرح

ICUمراقبت ویژه -

بخشی است مخصووص بیمواران بوا شورایط بحرانوی کوه (ICU )بخش مراقبت های ویژه پزشکی جراحی 

.نیازمند حداکثر سطح مراقبت و ثبت فیزیولوژیک پیوسته هستند

CCUمراقبت ویژه -

CCU ی یکی از حمایتی ترین مراکز در بخش قلب اسوت و بعنووان واحودی اصولی در تموام بیمارسوتانها

عمومی در نظر گرفته می شود و محلی است که بیماران کامالً از محویط اطوراف خوود آگواهی دارنود ولوی 

.همچنان محتاج مراقبت های سریع و ویژه هستند

آزمایشگاه-

کوه . ی باشندم( کلینیکی)شلوغ ترین و معموالً وسیع ترین تسهیالت مکمل، آزمایشگاه های تشخیص طبی 

.در آنجا با آزمایشات متعدد امر تشخیص را یاری می دهند

رادیولوژی-

درمانی را رادیولوژی، هم ردیف آزمایشگاه تشخیص طبی، یکی از عوامل اصلی در تشخیص بوده که تشعشع

تری و این بخش در خدمت بیماران بس. نیز عرضه می دارد و پذیرش بیمار فقط با تجویز پزشک خواهد بود

اشوته سرپایی خواهد بود به همین دلیل می بایست با اورژانس و بخش هوای تشخیصوی رابطوه مسوتقیم د

بور Xعه عملکرد اصلی قسمت تشخیص عبارت است از گرفتن عکس از اعضاء حیاتی بدن، نفووذ اشو. باشد

رای بخوش رادیولووژی مراکوز، بو. روی فیلم عکاسی کلیات استخوانها و سایر عناصر فشرده رانشان می دهد

.بررسی و درمان بیمار توسط روش های رادیولوژیکی و تکمیلی می باشد

داروخانه-

ته بنودی نقش و وظیفه اصلی داروخانه بیمارستان، کنترل و مدیریت داروهای توزیع شده شامل ترکیب، بس

ز داروخانه به گونه ای طراحی موی گوردد کوه جودا ا. و توزیع داروها به بیماران بستری و غیر بستری است

لوذا قرارگیوری آن در همکوف و در دیود خیابوان . بیماران خود مرکز دیگور بیمواران را نیوز جوابگوو باشود

.الزامی می باشد



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان 

زیر و موقعیت پروژه همچنین نیازهای موجود در سایت مورد نظر ، طراحی پروژه به صورتخواسته کارفرما با توجه به 

:انجام گرفت

اورژانس و حوادث-

طراحی . اولین نقطه برقراری تماس با هر گونه بیمارستانی استافراد، بخش اورژانس و حوادث برای بسیاری از 

ارند، بخش اورژانس و حوادث باید به مطمئن ساختن بیماران در اینکه آنها سرویس درجه اولی را دریافت می د

.داز ورود غیر مجاز بیماران وهمراهان آنها به سایر بخش های بیمارستان جلوگیری کنهمچنین .کمک کند 

درمانگاه-

رش بیماران پس از ورود در میز اصلی پذی. درمانگاه یک مرکز مستقل و مخصوص درمان های سرپایی است 

نگاهدرما. بیماران توقف می کنند و ممکن است چندین توقف درمانگاهی در طی یک ویزیت داشته باشند

.شامل کلینیک های متفاوتی باشدمی تواند 

مبانی برنامه ریزی طرح

بستری-

واحود وظیفوه اصولی. بخش های بستری معموالً بزرگترین مؤلفه و بخش در یک بیمارستان عموومی هسوتند

.بستری بیماران ارائه مراقبت های مناسب و تشخیص درمان صحیح بیماران بستری است

ولوی هودف نهوایی بوه هنگوام طراحوی هور . آرایش و ترتیب های متعددی برای ایستگاه پرستاری وجود دارد

.ایستگاه پرستاری، به حداکثر رساندن کارآیی پرستاری و مراقبت تمرکز یافته از بیمار است

جراحی-

درمانبخش جراحی جایی است که بیماری ها ، جراحات ، بدشکلی ها و نقص ها توسط روشهای جراحی 

هوشی، ، آمادگی قبل از بیهوشی ، محوطه ریکاوری پس از بیجراحیاین بخش نیاز به تعدادی اتاق . می شوند

یله این بخش بوسو. تعداد اتاق های عمل توسط تیم پروژه مشخص می شود. داردانبار تجهیزات و دفاتر اداری 

.یک پیش ورودی به فضاهای ارتباط عمودی ارتباط دراد



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  تعداد تخت ها

تخت          56:                                تعداد تخت کل

تخت            طبقه همکف۹:                                           اورژانس

تخت            طبقه همکف26:                                 بخش بستری 

تخت            طبقه همکف6:                      بخش مراقبت های ویژه 

تخت آماده سازی2تخت ریکاوری ، ۳اتاق عمل ، 2:                               اتاق های عمل 



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  بخش های در هر طبقه

:طبقه همکف 

رخشویخانه ، موتورخانه، آشپزخانه ، مورگ ، رختکن، استریل، جراحی، اورژانس، زنان : شامل±0.000تراز طبقه همکف 

.و زایمان ، رادیولوژی،بستری، آزمایشگاه ، مراقبت های ویژه، نمازخانه ، داروخانه، البی است

:طبقه اول 

.بخش اداری و تاسیسات است: شامل+ ۴.68تراز طبقه اول  

ساختمان های جنبی

پست،برقپست،آبمنبع،گازوئیلمنبع،زبالهامحاءاورژانس،نگهبانیهایساختمان،اصلیهایساختمانبرعالوه

دروطراحیجنبیهایساختمانعنوانبهمجموعهدرپارکینگوانبار،شهریگازطبی،گازهایوسازاکسیژن،پاساژ

.استشدهگرفتهنظر



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  اطالعات سازه

تختخوابی دیر56بیمارستان عنوان پروژه

1۳87سال طراحی

بلوک۹تعداد  بلوک ها

قاب خمشی بتنی متوسطسیستم سازه ای

دال بتنی همراه با تیرهای فرعی بتنیسیستم سقف

نواریسیستم فونداسیون



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  اطالعات تاسیسات مکانیکی

شبکه توزیع آب آشامیدنی

رف طرح شبکه توزیع آب آشامیدنی بر اساس احداث مخزن ذخیره آب بتنی در محوطه و پمپاژ به طورف نقواط مصو

از محول مرکزیت توزیع آب آشامیدنی از موتورخانه است کوه آب آشوامیدنیبیمارستان، برای ساختمان اصلی . است

. را شده استپمپ خانه به موتورخانه پمپاژ و از آنجا لوله کشی آب سرد و گرم بهداشتی به کلیه نقاط بیمارستان اج

تگاه دس. آب جبران کننده سیستم دیگهای بخار توسط یک دستگاه سختی گیر دوبلکس تأمین شده است

.می کندین را نیز تأم( تانک های انبساط)آب جبران کننده سیستم تأسیسات حرارت مرکزی و برودتی سختی گیر 

سیستم آتش نشانی

توش نشوانی برای سیستم آتش نشانی جعبه آتش نشانی به صورت دو سیستم خشک و تر و همچنین کپسول های آ

.برای داخل ساختمان و هیدرانت برای محوطه خارج ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است

سیستم دفع فاضالب

مان را دریافوت و برای تصفیه فاضالب بیمارستان یک سیستم تصفیه کننده در نظر گرفته شده کوه فاضوالب سواخت

20مربوطه تا حود پوائین تور از BODپس از اکسیداسیون توسط هوادهی سطحی و یا عمقی به صورتی که مقدار 

.می رساندبرسد آن را تصفیه کرده و پس از کلرینه کردن به مصرف فضای سبز 

گازهای طبی

این . بی استگازهای طمیباشد، یکی از تأسیساتی که در بیمارستان کاربرد فراوان دارد و یکی از وسایل درمان بیمار 

ه الزم اسوت گازها شامل اکسیژن، اکسید ازت، خالء و هوای فشرده میباشند که توسط شبکه لوله کشی به نقاطی ک

ری الزم همچنین کنترل های مورد لزوم مربوط به وجود گاز با فشار کافی، با عالئم سمعی و بصو. رسانیده شده است

.اجرا شده است

C.S.Rمرکز استریلیزاسیون 

ایون لووازم ورودی بوه. این مرکز لوازم استریل که دارای مصرف متعدد می باشند استریل شده و انبار موی گوردددر 

ستریل جمع قسمت ابتدا تفکیک و شستشو شده و جهت انجام عملیات استریل به اتوکالوها می رود سپس در انبار ا

.آوری و انبار شده و از آنجا مستقیماً به انبارهای استریل فرعی واقع در قسمت های عمل هدایت می شود

:تجهیزات موجود در این قسمت شامل

تگاه اولتراسوند لوازم شستشو شامل سینکهای پیش شور، میزهای کار، اتوکالو بخاری، اتوکالو گازی اتیلن اکساید، دس

ها کالً از نوع بخار برای شستشوی ابزار جراحی، استریلیزاتور سریع و میزهای بسته بندی می باشد که بنا به کاربرد آن

.اجرا شده و از طریق دیگ بخار موجود در موتورخانه تغذیه خواهد شد



دیر( ع)تختخوابی امام هادی 56بیمارستان  اطالعات تاسیسات مکانیکی

:زباله های بیمارستانی و روش دفع آن

تفاوت زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی، م

سوسی دارد مثالً زباله بخش عفونی یا اتاق عمل، با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی، تفاوت مح. باشندمی 

.نظر گرفته خواهد شددر در اینجا یک دستگاه امحاء زباله جهت امحاء زباله های خطرناک 

ظرفیتتعدادتجهیز

تن تبرید275دستگاه۳چیلر تراکمی اسکرو

پوند بخار1000دستگاه1دیگ بخار

ظرفیتهای مختلفدستگاه۹هواساز

ظرفیتهای مختلفدستگاه70فن کویل

ظرفیتهای مختلفدستگاه50فن هواکش

کیلوکالری در ساعت800.000دستگاه2دیگ فوالدی آبگرم

:خالصه تجهیزات مکانیکی
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سیستم اعالم حریق

از نووع سیستم اعالم حریق از نوع آدرس پذیر بوده و دتکتورهای نصب شده برای فضاهای با کاربری های مختلوف

.دودی، حرارتی، ترکیبی و یا گازی است

، تموامی بدین ترتیب در کوتاه ترین زمان، محل وقوع آتش سوزی معرفی شده و چون سیستم از نوع هوشمند است

دار رخدادها در سیستم ثبت می گردد و با توجه به کاربری فضاهای مختلف، از رنگ، آژیر و چراغ چشمک زن هشو

الزم تشخیص به موقع حریق و محل بروز آن باعث تسوریع در تخلیوه و انجوام عملیوات. دهنده استفاده شده است

.جهت اطفاء حریق و جلوگیری از توسعه آتش به سایر نقاط و ایجاد خسارت جانی و مالی می گردد

سیستم احضار پرستار

 های تمامی بخش های بستری مجهز به نوع پیشرفته سیسوتم احضوار پرسوتار از نووع مکالموه دو طرفوه و سورویس

.بهداشتی بیمار مجهز به شاسی کشی جهت اعالم در زمان بروز مشکل است

سیستم اینترکام

ه برای برقراری ارتباط سریع بین بخش های حیواتی بیمارسوتان نظیور اتاق هوای عمول بوا دیگور بخش هوا  از جملو

ICU،CCU تدسترسی به پزشکان و وسایل مورد نیاز از این سیستم استفاده شده اس.... ، داروخانه و غیره.

اطالعات تاسیسات الکتریکی

شبکه کامپیوتر

جهوت اتصوال . اسوتSTARو بوا توپولووژی LANتمامی بخش های بیمارسوتان مجهوز بوه شوبکه کوامپیوتر 

هاب های فرعی با همان نوع کابل . استفاده شده استCAT6کامپیوترها و دوربین ها به هاب های فرعی از کابل 

.به هاب اصلی متصل شده است

سیستم آنتن مرکزی 

ویودیو و در کلیه اتاق های بستری، سالن های انتظار و محل استراحت کارکنان و پزشکان برای بخش برنامه های

.تلوزیون سیستم آنتن مرکزی در نظر گرفته شده است

سیستم صوتی

ر نقاطی به منظور فراخوانی و اعالم خبرها مهم در کل فضاهای عمومی بیمارستان از این سیستم استفاده شده و د

.که الزم بوده با نصب ولوم کنترل، میزان خروجی بلندگوها قابل تنظیم است
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سیستم مونیتورینگ

فاده از این سیستم برای مراقبت و کنترل عالئم حیاتی بیمار بطور لحظه به لحظه استICU،CCUدر بخشهای  

.می شود

سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

ه اهوم برای حفاظت الکتریکی و جلوگیری از خطر برق گرفتگی از چاه ارت با صفحه مسی دفن شوده در موواد کاهنود

(LOM ) اهوم متجواوز نباشود، تعیوین 2تعداد  این چاه ها با توجه به اندازه مقاومت زمین که از . استفاده شده است

.میشود

هوا جهوت همچنین به دلیل جلوگیری از خطرات ناشی از صاعقه در این پروژه صاعقه گیر نصوب گردیوده و کلیوه تابلو

.جلوگیری از خطرات ناشی از اضافه ولتاژ مجهز به برق گیر الکتریکی است

سیستم تلفن

دارای بکه، شوسورور کوامپیوتری بوا سیستم تلفن مرکزی از نوع دیجیتال با امکان باال بودن ظرفیت مکالمات، ارتبواط 

.دارددور را امکان ثبت اطالعات مورد مکالمه و امکان تعمیر و نگهداری از راه 

اطالعات تاسیسات الکتریکی

میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز 

تجهیزات نصب شوده مصوارف –براساس محاسبه توان IECبرآورد مصرف انرژی الکتریکی بیمارستان طبق استاندارد 

.سیستم های عمومی و تأسیسات مکانیکی صورت گرفته است

تا پست پاسواژ و شهری KV20تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز با هماهنگی برق منطقه ای با استفاده از رینگ شبکه 

.ولتاژ مناسب برای مصارف داخلی صورت می گیردبه KVA1600ترانسفورماتور سیستم توسط دو دستگاه 

اق برق از طریق تابلوهای فشار متوسط ، بانک های خازنی در پست اختصاصی بیمارستان نصب و ارتباط پست برق تا ات

.ترنچ کابل، لوله و منهول صورت گرفته است

برق اضطراری

ین  تداوم نظر به اهمیت ساختمان و عملکرد آن و همچنین لزوم کارکرد سیستم های آبرسانی، آتش نشانی و برای تأم

اورژانس و تأسیسات اصلی آن و با توجه به قطعی هوای بورق شوبکه سراسوری CCU،ICUکارکرد بخش های عمل 

ظرفیوت  بدین منظور از دو دسوتگاه دیوزل ژنراتوور بوه. تولید انرژی الکتریکی به طور مستقل در مجموعه الزامی است

KVA۹00 شده استاستفاده.
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روشنایی 

ش بکارگیری باالست الکترونیکی باعث افزایهمچنین است و TCLالمپ های فلورسنت بکار رفته در این پروژه از نوع 

.عمر این نوع المپ گردیده است

صنعتی نظیر رختشویخانه، آشپزخانه و همچنین فضاهای عفونی مانند بخشهای استریل چراغمرطوب برای محیط های 

.ضد رطوبت در نظر گرفته شده است

م چراغ های خواب گریل دار جهت عد. روشنایی بخش های بستری از طریق کنسول های باالی تخت تأمین می گردد

متری 7به همراه پایه های LEDروشنایی محوطه توسط المپ های . خیرگی در شب نیز در نظر گرفته شده است

.تأمین شده است

EMCیکی از مواردی که در تهیه باالست های الکترونیکی در این پروژه بر آن تأکید شده است، داشتن استاندارد

.جهت جلوگیری از تداخل امواج الکترومغناطیس است

دستگاه هاسیستم پریز و تأمین برق 

مکان های و دربا توجه به حساس بودن تجهیزات نصب شده در بیمارستان تمامی پریزها دارای قابلیت اتصال ارت است 

.مورد نیاز از پریز درب دار استفاده شده است

به همراه مدار فرمان اختصاصی و حفاظت های... دستگاهها دارای فرمان مستقل از مدار فرمان مانند هواکشها، پمپها و 

.خاص است

و اتاق های عمل، برق پایدار در نظر گرفته شده است و در اتاق های عمل تابلوهای ICU،CCUجهت بخش های 

.ایزوله مصرف کننده های مربوط را تغذیه می کنند

اطالعات تاسیسات الکتریکی
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پالن طبقه همکف•

موتورخانه آشپزخانههرختشویخان

مورگ

استریل

جراحی

زایمانزنان و 
رادیولوژی

اورژانس

درمانگاه

آزمایشگاه 
بستری

مراقبتهای ویژه

ورودی اصلی

رختکن

موتورخانه

هرختشویخان

آشپزخانه

همراقبتهای ویژ

جراحی

بستری

درمانگاه

اه آزمایشگ

زایمانزنان و 

رادیولوژی

اورژانس

نقشه های معماری
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اداری

تاسیسات تاسیسات

تاسیسات

اداری

نقشه های معماری

پالن طبقه اول•

پالن بام•
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نمای شمالی•

نمای غربی•

نقشه های معماری

A-Aبرش  •

C-Cبرش  •
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