
بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

ممنوعتوصیهالزام
166
21616
3ü120120
4ü2020
5816
633
766
8ü1010
9ü1010
10ü88
11ü1010
12ü1010
13ü3030

265
1.25سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
364

1انتظار عمومی
اتاق بازي کودکان

1ـ البی اصلی بیمارستان

1پیش ورودي
1اطالعات، پذیرش بیماران بستري

نام فضا خالص کلتعدادخالص واحدردیف
نور طبیعی

1
2سرویس هاي بهداشتی مردانه و زنانه

1اتاق ترخیص و صندوق
1رستوران و بوفه

سطح خالص زیربنا

1اتاق مددکار اجتماعی
1اتاق بیمه

1سرپرست پذیرش

1اتاق نظافت
1اتاق برق

1اتاق اپراتور تلفن

364سطح ناخالص زیربنا

ممنوعتوصیهالزام
1ü1616
2ü1616
3ü1010
4ü1212
5ü1212
6ü1212
7ü1224
8ü1212
9ü2424
10ü1616
11ü1212
12ü1818

خالص کل

1اتاق رئیس امور اداري
1دبیرخانه

2اتاق کارمندان اداري

1اتاق مدیریت
1اتاق منشی

1اتاق مدیر پرستاري

1اتاق ریاست

سطح ناخالص زیربنا

نام فضاردیف
نور طبیعی

تعدادخالص واحد

2ـ بخش اداري بیمارستان (مدیریت، اداري و مالی)

1رئیس حسابداري
1بایگانی مدارك پزشکی

1اتاق بایگانی امور اداري و پرسنلی
1اتاق جلسات

1حسابداري و بایگانی
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

13ü1010
14ü66
1566
1666
17612
1833

227
1.2سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
300

ممنوعتوصیهالزام

144
2ü4040
388
42.24.4
5816

2سرویس بهداشتی (زنانه و مردانه)
1اتاق نظافت

سطح خالص زیربنا

1فضاي سرور کامپیوتر
1اتاق چاپ و تکثیر

1آبدارخانه

1اتاق کامپیوتر

3ـ بخش درمانگاه

سالن ورودي درمانگاه و پذیرش
1پیش ورودي

سطح ناخالص زیربنا

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

1انتظار بیمار
1پذیرش بیماران و صندوق

2سرویس پرسنل
2سرویس بهداشتی مردانه و زنانه 5816

633
7ü1224

822
9ü1515
10ü1854
11ü88
12ü1212
13ü88

1422
15ü1010
16ü2020
17ü1818

1822

E.C.G 1اتاق الکترو کاردیو گرافی
1اتاق تست ورزش

E.E.G 1اتاق نوار مغز

درمانگاه داخلی و جراحی
1پذیرش فرعی
1انتظار فرعی

3اتاق پزشک و معاینه

1اتاق نظافت
2کابین پانسمان و تزریقات (آقایان و خانم ها)

2سرویس بهداشتی مردانه و زنانه

1اتاق پزشک و معاینه کودکان
درمانگاه دندانپزشکی

1پذیرش فرعی

درمانگاه زنان، زایمان و کودکان
1پذیرش فرعی
1انتظار فرعی

1اتاق پزشک و معاینه ژنتیکولوژي + سرویس 
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

19ü1212
20ü3030
2188

300.4
1.25سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
413

ممنوعتوصیهالزام
188
2ü1010
3ü1212
4ü2020
5ü66
688

64
1.2سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها

سطح ناخالص زیربنا

1اتاق دندانپزشکی (دو یونیت و محل سرپرست)
1اتاق استریل

سطح خالص زیربنا

1انتظار فرعی

1اتاق دکتر داروساز
1انتظار

1انبار دارو

4ـ داروخانه

1پذیرش

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

1محل تهیه داروهاي ترکیبی
1توزیع دارو به بخش ها
سطح خالص زیربنا

1.1سطح اسکلت  دیوارها
84

ممنوعتوصیهالزام

166
266
32.24.4
43.63.6
544
644
744
8ü1010

92525

1فضاي پارك برانکار و ویلچر
2سرویس عمومی
1سرویس معلول

5ـ بخش اورژانس

حوزه مشترك
1پیش ورودي ـ تلفن عمومی

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

سطح ناخالص زیربنا

1تریاژ
حوزه فوریت ها

1اتاق احیا

1پذیرش
1ترخیص
1صندوق
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

10ü756
11ü2525
12ü66
1344
14ü1818
15ü2222
161010
1766
18ü1224
191212
2044
2166
2233
231010
2488
252.24.4
263.63.6

27ü1212
28ü1515

8کابین درمان (مرد و زن)

1انبار تجهیزات
1اتاق نظافت

1اتاق دارو و کار تمیز
2اتاق استراحت کارکنان + سرویس

1آبدارخانه

1ایستگاه پرستاري

1اتاق اعمال جراحی سرپایی
1استریل فرعی

1اسکراب

1فضاي پارك تجهیزات پزشکی

1اتاق شکسته بندي و گچ گیري
1اتاق ایزوله + پیش ورودي + سرویس

1اتاق جمع آوري زباله و رخت کثیف
1اتاق کار کثیف
2سرویس بیماران
1سرویس معلول

حوزه سرپایی
1فضاي انتظار بیماران سرپایی

1اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی 28ü1515
29ü816

332
1.3سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
475

ممنوعتوصیهالزام

1ü1515
266
3ü1212
42.24.4
53.63.6
688

سطح ناخالص زیربنا

خالص کل

2سرویس بهداشتی نمونه گیري
1سرویس بهداشتی نمونه گیري معلول

1اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی

6ـ بخش آزمایشگاه تشخیص طبی

2اتاق پانسمان و تزریقات (مرد و زن)
سطح خالص زیربنا

1اتاق نمونه گیري خون

1اتاق جمع آوري و آماده سازي نمونه ها

حوزه پذیرش و نمونه گیري
1انتظار بیماران

1پذیرش بیماران و بایگانی

نام فضاردیف
نور طبیعی

تعدادخالص واحد
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

7ü88
8ü1248
9ü1212
10ü1218
11ü2424
12ü1515

12ü1212
131010
1433
15ü918
16ü99
173.63.6
181010
191020

226
1.2سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
298

1مسئول فنی

1.5

حوزه فنی

4بیوشیمی، خون شناسی، ایمنی شناسی

آبدارخانه

سطح ناخالص زیربنا

2

2استراحت کارکنان
1اتاق رئیس آزمایشگاه

سطح خالص زیربنا

1
1

رختکن کارکنان

1آنالیز ادرار و مایعات
میکروب شناسی

اتاق جمع آوري زباله

حوزه پشتیبانی
1انبار عمومی و تهیه محلول هاي شیمیایی

1شستشو و استریل
1اتاق نظافت

1آسیب شناسی تشریحی (تکنیک و آماده سازي)
1بانک خون

298

ممنوعتوصیهالزام

1ü1212
266
3ü1010
42.22.2
533

6ü3030
724
8ü1818
9ü1010
102.24.4

1پذیرش
1بایگانی فیلم

1سرویس بهداشتی

7ـ بخش تصویر برداري پزشکی

انتظارو پذیرش بیماران
1انتظار بیماران سرپایی

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

سطح ناخالص زیربنا

1اتاق سونوگرافی
1اتاق رادیولوژیست

2توالت و دستشویی کارکنان

1اتاق نظافت
فضاهاي تشخیص

1اتاق رادیوگرافی ساده + کنترل
2رختکن بیماران
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

11ü88
107.6

1.25سطح رفت وآمد درون بخشی
1.1سطح اسکلت  دیوارها

148

ممنوعتوصیهالزام

11010
2ü1616
3ü1212

4ü4040
5ü424
61212
73.63.6
833
988

1سالن حرکت درمانی
6کابین هاي درمان

پذیرش و معاینه
1پذیرش و بایگانی
1انتظار بیماران

8ـ بخش فیزیوتراپی

1انبار
سطح خالص زیربنا

1دفتر تراپیست و معاینه
فضاهاي درمانی

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

سطح ناخالص زیربنا

1انبار نگهداري ملحفه و رخت تمیز

1رختکن، دوش و سرویس بیمار
1سرویس معلولین

1نگهداري کیسه هاي سرد و گرم
988
1033
111224
1266

161.6
1.2سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
213

ممنوعتوصیهالزام
1ü18144
2ü28112

3ü2244

4ü1515

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

سطح ناخالص زیربنا

9ـ بخش هاي بستري (18 تختی)

1اتاق جمع آوري زباله و رخت کثیف
سطح خالص زیربنا

1انبار نگهداري ملحفه و رخت تمیز
1اتاق نظافت

2رختکن + سرویس کارکنان

اتاق بستري یک تختی ایزوله با پیش ورودي و 
2سرویس

1ایستگاه پرستاري

8اتاق بستري یک تختی + سرویس بهداشتی
4اتاق بستري دو تختی + سرویس بهداشتی
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

588
6ü1414
7ü2424
8ü1224
9ü88
1066
1144
1222
1366
1488
1533
1688
1788
1866
1944

448
1.3سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
641

1اتاق سوپروایزر (سرپرستار)
1آبدارخانه (کوچک)

1فضاي پارك برانکار و ویلچر

1اتاق معاینه و درمان
1اتاق روز بیماران

2اتاق استراحت کارکنان + سرویس

1اتاق دارو و کار تمیز

سطح ناخالص زیربنا

1دوش و توالت معلوالن
1اتاق برق

سطح خالص زیربنا

1اتاق نظافت
1اتاق کار کثیف

1اتاق جمع آوري کثیف

1فضاي پارك تجهیزات پزشکی
1انبار ملحفه و رخت تمیز
1انبار تجهیزات پزشکی

ممنوعتوصیهالزام

12020
244
344
444

1224فضاي رختکن
2.24.4سرویس 
2.24.4دوش

1224فضاي رختکن
2.24.4سرویس 
2.24.4دوش

733
81010

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

1اتاق نظافت
1اتاق جمع آوري زباله و رخت کثیف

رختکن جراحان (مرد و زن)5
2
2
2

رختکن پرستاران و کارکنان (مرد و 6
زن)

2
2
2

1فضاي پارك برانکار
1محل پارك برانکار تمیز

1ایستگاه پذیرش

10ـ بخش اعمال جراحی

(Unrestricted)  منطقه کنترل نشده
1پیش ورودي بخش
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

944

10ü3232
1122
122.22.2
13ü88
1466
15ü4848
1644
1722
1866
1933
20ü88
21ü88
22ü2424
231212
2433
251010

2666

1اتاق برق

1اتاق متخصص بیهوشی
1انبار بیهوشی

1فضاي ریکاوري (6 تخت)

(Semi-Restricted)  منطقه نیمه کنترل شده
1فضاي آمادگی (4 تخت)
1ایستگاه پرستاري آمادگی

1سرویس بهداشتی

(Restricted)  منطقه کنترل شده
1ایستگاه کنترل

1اتاق استراحت پزشکان + سرویس بهداشتی
1انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی

1محل پارك تجهیزات پزشکی

1اتاق سرپرستار

1ایستگاه پرستاري ریکاوري
1اتاق دارو و کار تمیز
1اتاق کار کثیف

1اتاق شستشوي اولیه

1اتاق نظافت
1اتاق رئیس بخش

2666
27ü36144
28612
29ü612
30ü1212
3133
3288

489.8
1.3سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
700

ممنوعتوصیهالزام
188
21515

1ایستگاه کنترل
4اتاق عمل

11ـ بخش هاي مراقبت ویژهI.C.U.  و  .C.C.U(6 تختی و دو بخش جدا)

1پیش وروردي

سطح ناخالص زیربنا

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

1اتاق نظافت
1جمع آوري کثیف
سطح خالص زیربنا

2اتاق اسکراب و گان
2انبار استریل فرعی

(CSSD با ارتباط عمودي به) 1انبار استریل

1فضاي انتظار مالقات کنندگان
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

3ü
4ü1070
52.22.2
688

7ü2222

8ü1818
91212
10ü1515
111010
12ü88
13ü88
14ü1616
15ü1224
161212
171530
1844
1933
2099
2122

1فضاي دارو و کار تمیز
1اتاق رئیس بخش
1دفتر سرپرستار

1اتاق عملیات خاص
1آزمایشگاه گازهاي خونی

1ایستگاه پرستاري

1توالت بیماران
1حمام با برانکار

کابین بستري بیمار ایزوله + پیش ورودي + سرویس 
1و حمام

عرض راهرو: 60/1 مترراهروي مالقات
7کابین یک تختی

1انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی
1فضاي نگهداري ملحفه و رخت تمیز (کمد)

2رختکن کارکنان + سرویس + حمام
1فضاي پارك برانکار و ویلچر
1فضاي پارك تجهیزات پزشکی

1اتاق استراحت پزشک کشیک مقیم + سرویس + 
2اتاق استراحت کارکنان + سرویس

1آبدارخانه

2122
2233
2388
2466
2566

319.2
1.3سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
456

ممنوعتوصیهالزام

1ü3030
22.24.4

1اتاق کار کثیف
1اتاق جمع آوري زباله ورخت کثیف

1اتاق برق

1فضاي نگهداري ملحفه و رخت تمیز (کمد)
1اتاق نظافت

سطح ناخالص زیربنا

12ـ بخش زایمان LDR(8 تختی)

سطح خالص زیربنا

نام فضاردیف
نور طبیعی

خالص کلتعدادخالص واحد

1فضاي انتظار
2سرویس بهداشتی عمومی

حوزه ورودي

خارج از بخش
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بیمارستان عمومی 80 تختخوابی
جدول برنامه ریزي فیزیکی

دانشگاه هنر ـ دانشکده معماري و شهرسازي
طرح 4 ـ مقطع کارشناسی ـ نیمسال اول 95ـ1394

366
466
555
633

7ü2020

8ü30210

9ü3030

10ü1212
11ü88
121010
1366
14ü1212
15ü1515
1688
171010
1888
1966

اتاق زایمان ایزوله
1(موارد اتاق LDR + پیش ورودي ایزوله)

1اتاق نظافت
حوزه زایمان

1اتاق معاینه (2 تخته)
اتاق LDR (رختکن، فضاي زایمان، فضاي همراه، 

7فضاي نوزاد، سرویس)

1ایستگاه کنترل و پذیرش
1اتاق برق

1فضاي پارك تجهیزات پزشکی
1دفتر کار ماما مسئول
1اتاق استراحت کارکنان

1انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی

1آبدارخانه (کوچک)
1اتاق جمع آوري زباله و رخت کثیف

1اتاق کار کثیف

1ایستگاه مامایی
1اتاق مراقبت ویژه نوزادان
1اتاق دارو و کار تمیز

1فضاي پارك برانکار

1966
409.4

1.3سطح رفت وآمد درون بخشی
1.1سطح اسکلت  دیوارها

585

ممنوعتوصیهالزام
1ü1515
2ü66
366
433
5ü1010
6ü2525
7ü1515
8ü300300 1فضاي بزرگ آب درمانی (استخر)

1اتاق نظافت
1انبار

1رختکن استخر (کمدها، کابین و سرویس بهداشتی)
1دوش ها

1فضاي انتظار
1ایستگاه کنترل و پذیرش

1اتاق برق

13ـ مجموعه استخر (الحاقی به بخش فیزیوتراپی)
نام فضاردیف

نور طبیعی
خالص کلتعدادخالص واحد

سطح ناخالص زیربنا

1انبار تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی
سطح خالص زیربنا
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9ü1224
404

1.15سطح رفت وآمد درون بخشی
1.1سطح اسکلت  دیوارها

511

ممنوعتوصیهالزام
1ü8080
2ü88
366
433
44افراد ناتوان5
1818عادي6
7ü230230
8ü6060

409
1.1سطح رفت وآمد درون بخشی

1.1سطح اسکلت  دیوارها

سرویس بهداشتی

1سالن اصلی
1سن و ملحقات

سطح خالص زیربنا

1
1اتاق برق
1اتاق نظافت

1
1

سطح خالص زیربنا

سطح ناخالص زیربنا

14ـ سالن اجتماعات
نام فضاردیف

نور طبیعی
خالص کلتعدادخالص واحد

1سرسرا و انتظار
ایستگاه کنترل

2فضاي کوچک آب درمانی

1.1سطح اسکلت  دیوارها
495 سطح ناخالص زیربنا
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جمع سطوح ردیف
ناخالص

جمع سطوح 
ناخالص کل 1364

2300
3413
484
5475
6298
7148
8213

96411922

10700
11456913
12585
13260
14160
15320
1650
17110

LDR بخش زایمان
بخش استریل مرکزي
بخش رخشویخانه

انبار مرکزي
بخش نگهداري جسد

کاخداري

بخش هاي بستري
(جراحی، داخلی، زنان و کودکان)

بخش اعمال جراحی
.C.C.U و .I.C.U بخش هاي مراقبت ویژه

آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش تصویربرداري پزشکی

بخش فیزیوتراپی

بخش درمانگاه
داروخانه

بخش اورژانس

3

2

تعداد نام بخش
البی اصلی بیمارستان

بخش اداري بیمارستان (مدیریت، اداري و مالی)

جمع بندي

17110
18220
19200
20200
21320

8257
1.05ناخالص رفت و آمد بین بخشی و سازه

8669 زیربناي کل بیمارستان

فضاهاي تاسیساتی و گازهاي طبی
جمع سطوح ناخالص بخش ها

آشپزخانه مرکزي
سالن غذاخوري کارکنان
رختکن کارکنان و نمازخانه

کاخداري
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