
 

 

  

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 معاونت توسعه و مديريت و منابع

 دفتر توسعه منابع فيزيکی و امور عمرانی

 

 

 

 

 
 دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بيمارستانی

 
 -0201AR :شماره دستور العمل 
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دستورالعمل   
 

 ارسالقالب  و تهیه نحوه

 مراکز درمانی و بیمارستانی مهندسی  اسناد و مدارک فنی 
 

 : همراهبه 

 بررسی نقشه ها رايندف
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  :نام دستور العمل

 .نقشه های مراکز درمانی و بیمارستانیتهیه و بررسی  فرايند     

 AR -201 :شماره دستور العمل 

 1931 مهر : تاريخ دستور العمل

  :ارسال هدف از 

  :از طريقبخش دولتی و خصوصی  مراکز درمانی و بیمارستانی فضاهای فیزيکی در مهندسی اصول و ضوابط اعمال     

  .طرحتهیه مشاور  ويژگی ها و حدود صالحیتتبیین  -

 .و نحوه انتخاب آن مناسب جهت مراکز فوق الذکر زمین تبیین ويژگی و خصوصیات -

 .جهت بررسی کارشناسی  و نقشه های پروژه اسناد فنی قالب و ماهیتتبیین  -

 .وسط کارشناسان فنی دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشتآيند بررسی اسناد و مدارک پروژه، تتبیین فر -

:ضرورت اجرای دستور العمل   

، ارتقاء و گردش کار فضاها سهولت در روابطضامن  ،مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانیفنی و و ضوابط  اصول رعايت     

 ساخت و نگهداری همچنین صرفه جويی در هزينه های افزايش رضايت پرسنل و ارباب رجوع و کیفیت خدمات رسانی،

بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی، و به منظور حوادث و در هنگام بروز اين مراکز نقش حساس  اين امر و با توجه به. خواهد بود

ز حوادث و باليا، اعمال ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی در کلیه بیمارستانها و کاهش میزان مرگ و میر ناشی ا

 .فضاهای درمانی الزامی است

:حیطه شمول دستور العمل  

 .اعم از بخش دولتی و غیر دولتی سراسر کشور مراکز درمانی و بیمارستانیکلیه      
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 یبسمه تعال

 

 فرآيند نحوه تهیه، ارسال و بررسی نقشه های مراکز درمانی و بیمارستانی

 .کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بررسی نقشه ها در قالب بسته پیشنهادی، به متقاضی تحويل می گردد     

 :محتويات بسته پیشنهادی در خصوص موضوعات فضاهای فیزيکی شامل موارد زير می باشد

 (. 1پیوست )ند بررسی اسناد و مدارک فنیفلوچارت رو -1

 (.2/2و  1/2پیوست )دستورالعمل انتخاب زمین مراکز درمانی و بیمارستانی و صورتجلسه بازديد زمین -2

 (.3پیوست )و ضوابط شهرسازی از شهرداری منطقه "کف "،"بر"فرم راهنمای استعالم  -3

 (.7پیوست )فرم تايید صالحیت مشاور پروژه  -4

حكام بنای ساختمانهايي که قرار است تغيير کاربری يافته يا بخش جديدی به آن الحاق است تاييد"فرم  -5

 (. 5پیوست )توسط مشاور، ويژه پروژه های تغییر کاربری يا الحاقی  "شود

توسط مشاور، ويژه پروژه های تغییر  "امكان گسترش زير ساخت های تاسيسات برقي و مكانيكي"فرم تايید -6

 (.2/6و  1/6وست پی)کاربری يا الحاقی

 (.4پیوست )اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارسال و بررسی نقشه های فاز يك و دو پروژه -7

 (.8پیوست )فرم تايید کیفیت ساخت پنج مرحله ای بنا توسط دستگاه نظارت -8

 (.9پیوست )مطالعات ژئوتکنیكانجام شیوه راهنمای  -9

 :بررسی می گردنداين اسناد و مدارک در چهار مرحله و طبق فرآيند زير 

 اسناد و مدارک جهت اخذ موافقت اصولی: مرحله اول

 (.2/2و  1/2پیوست )اسناد مربوط به تايید کیفیت زمین و تطابق طرح با کاربری طرح جامع شهر -1

 (.5پیوست )، ويژه پروژه های الحاقی يا تغییر کاربری"استحكام بنای ساختمانهای موجود"فرم تايید  -2

توسط مشاور، ويژه پروژه های الحاقی يا  "ترش زير ساخت های تاسيسات برقي و مكانيكيامكان گس"فرم تايید -3

 (.2/6و  1/6پیوست )تغییر کاربری
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 اسناد و مدارک جهت بررسی صالحیت مشاور، بررسی و تايید نقشه های فاز يك: مرحله دوم

جراحی، )اد و ظرفیت هر بخشمجوز معاونت درمان با ذکر نوع تخصص، فضاهای کلینیکی و تشخیصی مجاز، تعد -1

 (.موافقت اصولی) 4/6/94مورخ  16343/744به استناد نامه شماره ...( بستری و 

 .فرم تايید صالحیت مشاور -2

 .پاسخ استعالم بر، کف و ضوابط شهرسازی شهرداری -3

 (.زمین يا ساختمان پیشنهادی)کروکی موقعیت اجرای طرح -7

 .لوح فشرده تصاوير سايت -5

کلیات معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی بخش های موجود، ويژه  "ون ساختچ"آلبوم نقشه های  -6

 .پروژه های تغییر کاربری يا الحاقی

 .کتابچه مطالعات کالبدی و برنامه ريزی طرح و فرآيند رسیدن به برنامه فیزيکی -4

 (.9پیوست )کتابچه مطالعات ژئوتکنیك و چك لیست مربوطه  -8

 .يه تاسیسات برق، مکانیك و سازهکتابچه مطالعات پا -9

 .آلبوم نقشه های معماری فاز يك -14

 .قابل ويرايش کلیه اسناد و مدارک فوق فايل کامپیوتری -11

 .پرداخت هزينه بررسی فاز يك نقشه ها، جهت صدور تايیديه -12

 اسناد و مدارک جهت بررسی نقشه های فاز دو: مرحله سوم

 .فاز يك کلیه اسناد و مدارک اصالح شده -1

 .آلبوم نقشه های تکمیلی معماری -2

 .آلبوم نقشه های سازه -3

 .آلبوم نقشه های تاسیسات مکانیکی -7

 .آلبوم نقشه های تاسیسات برقی -5

 .دفترچه محاسبات سازه، تاسیسات برق و مکانیك -6

 .دفترچه متره و برآورد ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتريکی -4
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  .قفايل کامپیوتری کلیه اسناد و مدارک فو -8

 "ساخت بنا طبق نقشه های تايید شده"اسناد و مدارک جهت تايید : مرحله چهارم

 .شهرداری به انضمام اسناد و مدارک پیوست مجوز( پروانه ساخت)مجوز ساخت -1

 .فرم بازديد و تايید کیفیت اجرای پی و فونداسیون -2

 .فرم بازديد و تايید کیفیت اجرای اسکلت و سفتکاری -3

 .کیفیت اجرای نازک کاریفرم بازديد و تايید  -7

 .فرم بازديد و تايید کیفیت اجرای تاسیسات الکتريکی -5

 .فرم بازديد و تايید کیفیت اجرای تاسیسات مکانیکی -6

 .فرم بازديد و تايید کیفیت اجرای سايت -4
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 1/2پيوست شماره 

 العمل انتخاب زمین مراکز درمانی و بیمارستانیضوابط و دستور

 (:بايدها و نبايدها)الزامات 

 عوامل کیفی -الف 

 .مالکیت زمین قطعی بوده و معارض نداشته باشد -

در صدورت عددم انطبداق    )الزاماً در محدوده طرح جامع شهر يا طرح هادی روستا واقع شده و با کاربری آن منطبق باشدد  -

 (.ت اندر کاران تغییر کاربری اخذ گرددکاربری، موافقت دس

 .نزديك باشد(شهری يا روستايی)به قطب جمعیت بهره بردار -

در حاشیه يکی از خیابانهای اصلی و عريض شهرقرار گرفته و در صورت قرارگیری در حاشیه شدريانهای اصدلی و تنددرو،     -

 .امکان ايجاد کنار گذر و دسترسی فرعی وجود داشته باشد

 .دسترسی به آن، در زمان بروز حوادث و باليا، مسدود نشده و در هر حال ترافیك روان داشته باشد گذرهای -

وجدود  ... امکان تأمین خدمات شهری و تأسیسات زير بنايی نظیر خطوط آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب، آتدش نشدانی و    - 

 .داشته باشد

عددم  )زيع عادالنه سطوح بیمارستانی در سطح شهر، لحاظ گدردد ، تو(زمین يا ساختمان)در انتخاب موقعیت اجرای طرح -

 (.تمرکز بیمارستانها در نقاط خاص و محدود شهر و نیز رعايت حريم ساير بیمارستانها

 .در ضلع دسترسی اصلی بیمارستان، امکان تفکیك ورودی اصلی و ورودی اورژانس ازيکديگر مقدور باشد -

 .، امکان تفکیك وروديهای بیمارستان از ساير وروديهای سايت، مقدور باشددر صورت قرارگیری در سايت پرديس -

 .امکان دسترسی سريع، آسان و راحت از اقصی نقاط حوزه جغرافیايی تحت پوشش را داشته باشد -

 .وسعت کافی برای چرخش ساختمان و قرارگیری در بهترين جهت جغرافیايی را داشته باشد -

در سايت با حفظ حدريم و دسترسدی مجدزا وجدود داشدته      ( متخصصین مقیم)کن پزشك فضای کافی جهت ساخت مس -

 (.ضرورتاً در بیمارستانهای دولتی)باشد

حد اقل به ازای هر دو پرسنل شداغل و هدر چهدار تخدت     )فضای کافی جهت پارکینگ پرسنل و ارباب رجوع داشته باشد -
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 (.بیمار، يك فضای پارک

 :بريهای زير قرار نگیرد و در صورت اجبار ، حداقل فاصله اعالم شده رعايت گرددزمین پیشنهادی در مجاورت کار -

  (متر 244حداقل فاصله  )کارگاههای صنعتی 

 (متر 1444حداقل فاصله  ()به استثناء مراکز درمانی نظامی)پادگانهای نظامی 

 (متر  از باند و مسیر پرواز 2444حداقل فاصله  )فرودگاه 

 (متر 544حداقل فاصله  )وس و کامیونپايانه های قطار،اتوب 

 (متر 244حداقل فاصله  )پاسگاههای پلیس و نیروی انتظامی 

 (متر 344حداقل فاصله  )ايستگاهها و دکل های مخابراتی، راديويی و تلويزيونی 

 (متر 144حداقل فاصله  )مدارس و فضاهای آموزشی غیر مرتبط 

 (متر 244حداقل فاصله  )ورزشگاهها 

  ورودی بیمارستان در مجاورت بافت مسکونیضلع اصلی و 

 ساير کاربريهای مزاحم به تشخیص کارشناسان بازديد کننده از سايت 

 .زمین پیشنهادی در خط الرأس تپه و خط القعر دره و در مجاورت گسل قرار نگرفته باشد -  

 .اشدزمین پیشنهادی در حريم رودخانه و يا در مسیر ريزش کوه و بهمن قرار نگرفته ب -

 .وجود نداشته باشد... در زمین پیشنهادی،عوارض و موانع طبیعی نظیر مسیل،گسل، توپوگرافی شديد و -

و کانالهدای آب و فاضدالب از درون زمدین    ... خطوط انتقال انرژی نظیر دکلهای فشار قوی برق، لوله هدای نفدت ، گداز و    -

 .ع ذيربط رعايت گرددپیشنهادی عبور ننموده و حريم های اعالم شده از سوی مراج

قدانون برنامده    215رعايت الزامات پدافند غیر عامل در کلیه طرحهای تملك دارايی سرمايه ای به استناد بند الدف مداده    -

 .پنجم
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 عوامل كمي -ب 

 مساحت زمين -1

شدکی در  با در نظر داشتن سوابق و تجارب دفتر مديريت مندابع فیزيکدی وزارت بهداشدت ، درمدان و آمدوزش پز          

 :طراحی و تعیین تعداد طبقات بیمارستانها و نیز لحاظ موارد زير

ضابطه سطح اشغال ارائه شده برای فضاهای درمدانی و بیمارسدتانی در همکدف اغلدب طدرح هدای جدامع شدهری          -

 . درصد مساحت عرصه اعالم گرديده است 74حداکثر

درصد مسداحت    34های جامع شهری حدود  ضابطه سطح پارکینگ در کاربريهای بهداشتی و درمانی اغلب طرح -

 .عرصه يا به ازای هر دو تخت بیمار، هر پزشك شاغل ، يك پارکینگ لحاظ گرديده است

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها وضابطه حداقل مساحت فضای سبز در کاربريهای  19بر اساس ماده  -

درصد مساحت عرصه تعیین  34شهری حداقل بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی اغلب طرح های جامع 

 .گرديده است

بر اساس بخشنامه های معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری سرانه زير بنای تخت های  -

متر مربع اعالم گرديده  85تا  44، حدود (تعداد تخت)بیمارستانی غیر آموزشی، به تناسب ظرفیت بیمارستان

 .است

ه برای مراکز جراحی محدود بر اساس مساحت فضاهای مورد لزوم و مشاعات ضدروری، حددود   زيربنای تعريف شد -

 .متر مربع خواهد بود 444تا  544

فضاهای جنبی بیمارستان نظیر پانسیونهای پزشکان متخصص، همدراه سدرای بیمداران، اتاقدك هدای انتظامدات و        -

درصد زير بنای ساختمان اصلی را به خدود   14حدود  نگهبانی، بوفه و تريا، سالن تحويل و مشايعت جنازه و غیره،

 .اختصاص خواهد داد

( 1)مدورد نیداز فضداهای درمدانی و بیمارسدتانی بده شدرح جددول         ( مساحت  زمین)آنگاه حداقل عرصه پیشنهادی     

 :پیشنهاد می گردد
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ارستانيراهنماي روند دستيابي به حدود مساحت مورد نياز جهت مراكز درماني و بيم -(1)جدول  

 فضا
حدود زيربنای کل 

 ساختمانها
 متوسط مساحت همكف متوسط تعداد طبقات

حداقل  عرصه 

 پيشنهادی

مترمربع 444تا  544 مرکز جراحی محدود زير زمین)+ دو طبقه    متر مربع 654 متر مربع   354 - 254 (

تختخوابی 32بیمارستان  زير زمین)+ يك تا دو طبقه  مترمربع 2844  ) 
2444 –  2844         

 متر مربع  
 متر مربع 5444

تختخوابی 67بیمارستان  زير زمین)+ دو تا سه طبقه  مترمربع 5844  ) 
2444 –  3444         

 متر مربع  
 متر مربع 8444

تختخوابی 96بیمارستان  زير زمین)+ دو تا سه طبقه  مترمربع 11444  ) 
5444 - 6444 

متر مربع15444 متر مربع  

 127بیمارستان 

 تختخوابی
زير زمین)+ دو تا سه طبقه  مترمربع 12444 ) 

5444 – 6444           

 متر مربع 
 متر مربع 24444

بیمارستان 

تختخوابی164  
زير زمین)+ سه تا چهار طبقه  مترمربع 15444 ) 

5444 - 4444         

 متر مربع  
 متر مربع 25444

بیمارستان 

تختخوابی244  
زير زمین)+ هار طبقه سه تا چ مترمربع 14544 ) 

5444 - 4444          

 متر مربع 
 متر مربع 34444

تختخواب 244بیش از  مترمربع 85به ازای هر تخت   زير زمین)+ سه تا پنج طبقه   ) 
متر           4444 - 5444

 مربع
 154به ازای هر تخت  

 متر مربع

 
 
 
 

 
 
 

 .فوق افزوده می گردد درصد به مقادير 14در صورت آموزشی بودن بیمارستان، -
 .  افزوده می گردد% 54در خصوص بیمارستانهای روانی با توجه به محدوديت طبقات، به حداقل عرصه پیشنهادی  -

در شرايط خاص و در صورت رعايت ضوابط شهرسازی، تعداد طبقات و مساحت زمین می تواند متفاوت با مقدادير پیشدنهادی    -
 .باشد
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 هندسه زمين  -2

 :نچه مساحت زمین در حداقل مقدار پیشنهادی قرار گیرد، آنگاه رعايت موارد زير در هندسه زمین الزامیستچنا     

 .رعايت گردد( 2)طول و عرض زمین با هم متناسب بوده و حداقل اندازه های پیشنهادی جدول -

 .وجود داشته باشد در زمین مذکور( 2)زمین مربع يا مستطیل به ابعاد پیشنهادی جدول( محاط)امکان استخراج -

 .زوايای زمین راست گوشه بوده و در سطح مفید مورد نیاز، نقصان و کاستی وجود نداشته باشد -

 ابعاد زمين -3

( 2)ضلع اصلی بیمارستان که ورودی اصلی و وروری اورژانس از آن ضلع صورت می پذيرد، به شرح جدول حداقل حاشیه     

 :پیشنهاد می گردد

د ابعاد مورد نياز جهت زمين مراكز درماني و بيمارستانيراهنماي حدو -(2)جدول  

 ظرفيت بيمارستان

 عرض متعارف ساختمان

طرح ها و بيمارستان های 

 موجود

حداقل طول  پيشنهادی ضلع زمين 

با امكان تردد خودرو از )در بر اصلي 

 (طرفين ساختمان

استنتاج از )طول ضلع ديگر زمين 

 (حاشيه و مساحت

ختخوابیت 32بیمارستان   متر  44 متر  45 متر  55 

تختخوابی 67بیمارستان   متر  144 متر  144 متر  44 

تختخوابی 96بیمارستان   متر  114 متر  174 متر  124 

تختخوابی 127بیمارستان   متر  125 متر  164 متر  134 

تختخوابی 164بیمارستان   متر  154 متر  144 متر  134 

تختخوابی 244بیمارستان   متر  144 متر  184 متر  134 

تختخواب 244بیش از   متر  244 متر  244 متر  154 - 134 

 
 .در شرايط خاص و در صورت رعايت ضوابط شهرسازی، ابعاد زمین می تواند متفاوت با مقادير پیشنهادی باشد -

  .درصد افزوده می گردد 25تا  24 در خصوص بیمارستانهای روانی، با توجه به محدوديت تعداد طبقات، به اضالع پیشنهادی -
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 عرض گذر هاي منتهي به بيمارستان -

 .متر عرض داشته باشد 25حداقل  ،(ورودی اصلی بیمارستان وورودی اورژانس)گذر مجاور ضلع اصلی زمین  -

 .متر عرض داشته باشد 15، حداقل ...(و ، پارکینگ پرسنل ورودی تدارکات و پشتیبانی)گذر بر فرعی زمین  -

 :ه هاتوصي

ترجیحاً زمین بیمارستان در مجاورت يا نزديکی پارک ها و فضای سبز قرار گرفته و چشم انداز مناسب به طبیعت و  -

 .مناظر زيبا داشته باشد

ترجیحاً زمین بیمارستان در مکانی انتخاب شود که عوامل اقلیمی مزاحم نظیر باد و بورانهای سرد زمستانی، بادهای  -

 .، کمترين تأثیر منفی را داشته باشند...روزه و  124نظیر بادهای  گرد و غباری تابستانی

ترجیحاً زمینهای پیشنهادی برای بیمارستان توسط کمیته ای فنی متشکل از افراد زير بررسی و بر اسداس ضدوابط    -

 :فوق، از میان پیشنهادات انتخاب گردد

 :اعضاي اصلي كميته بررسي و انتخاب زمين بيمارستان

ناظر )و نماينده معاونت نظارت و ارزشیابی( ترجیحاً مهندس معمار يا شهرساز -کارشناس فنی) اونت فنینماينده مع -

 .دفتر توسعه مديريت منابع فیزيکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( منطقه

 .نمايندگان رياست و معاونت درمان دانشگاه -

 ( .ر فنی يا مهندس معمار و يا شهرسازترجیحاً مدي -کارشناس فنی )نماينده دفتر فنی دانشگاه -

 :اعضاي مشورتي و مدعو كميته

 (.ترجیحاً مهندس معمار يا شهرساز -کارشناس فنی)نماينده دفتر فنی استانداری  -

 (.ترجیحاً معاون فنی يا کارشناس مهندس معمار يا شهرساز)نماينده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه -

 (.یيا شهرساز یمعمار جیحاً معاون فنی يا کارشناستر)ان مسکن و شهرسازی شهرستاننماينده دفتر فنی سازم -

 .فرمانداری،شورای شهر و سازمان نظام مهندسی شهرستان( کارشناسان فنی) نمايندگان -

 (. الزاماً  مهندس معمار و طراح پروژه)نماينده مهندسین مشاور پروژه -
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 1/2پيوست شماره 

 بسمه تعالي

 (بخش غیر مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)ديد از موقعيت اجراي طرحصورتجلسه باز

بیمارستانی / جهت ساخت مرکز درمانی( زمین يا ساختمان معرفی شده)از موقعیت اجرای طرح ........ .............در تاريخ      

شرح کروکی پیوست، بازديد به عمل آمد و با توجه به ضوابط و مقررات طرحهای شهری به ........................................................... 

استعالمی از شهرداری منطقه و نیز ويژگیهای اعالم شده از سوی دفتر مديريت منابع فیزيکی وزارت بهداشت، درمان و 

 .آموزش پزشکی، موقعیت مذکور برای کاربری تقاضا شده، مناسب تشخیص داده می شود

 

 

 

 

 ...................مهندسین مشاور                                                                                                         

 امضاء  مهر و                                                                                                               

  

 .کروکی پیوست، توسط مشاور مهر و امضاء گردد: توجه
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 2/2پيوست شماره 

 بسمه تعالي

 (پروژه های مرتبط و زير مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)صورتجلسه بازديد و تاييد زمين

از زمین های معرفی ............... در تاريخ ...............................................بیمارستان / کمیته بررسی و انتخاب زمین مرکز درمانی     

 .به شرح کروکی های پیوست، بازديد به عمل آورد........................................... شده دانشگاه علوم پزشکی 

قه و نیز ويژگیهای اعالم شدده از سدوی دفتدر    با توجه به ضوابط و مقررات طرحهای شهری استعالمی از شهرداری منط      

کده کروکدی   ......................................................... مديريت منابع فیزيکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمین واقع در 

ر، مناسب تشخیص داده می تايید و امضاء شده آن توسط اعضاء کمیته به پیوست می باشد، جهت اختصاص به کاربری مذکو

 .شود

 امضاء                                                         :                               اعضای کمیته                         

   ...........................                                                                   :     نماينده رياست و معاونت درمان دانشگاه -1

           

     ...........................                                                                                          :    نماينده دفتر فنی دانشگاه -2

         

             ...........................                                                          :     نماينده دفتر مديريت منابع فیزيکی وزارتخانه -3

 

     ...........................                                                                                           نماينده دفتر فنی استانداری -7

 

             ...........................                                                             نماينده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری -5

 

 ...........................                                                                      نماينده مهندسین مشاور پروژه -6

 

 ...........................                                                                                                    سايرين -4
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 3پيوست شماره 

 بسمه تعالي

 .....................معاونت محترم شهرسازي و معماري شهرداري 

 سالم علیکم

در محل موقعیت پیشنهادی به ........................................................ بیمارستانی / راماً نظر به اينکه  قرار است مرکز درمانیاحت     

ضدوابط  "شرح کروکی پیوست اجرا گردد، خواهشمند است دستور فرمايید جهت انجام مطالعدات و طراحدی پدروژه مدذکور،     

 . دانشگاه ابالغ گردد/ موقعیت مذکور به اين مشاور "کف "و "بر "ت و نیز مختصا "شهرسازی

 (:ساختمان موجود جهت افزايش و الحاق بخش جديد/ ساختمان موجود جهت تغییر کاربری/ زمین)مشخصات کلی موقعیت

 افزايش و الحاق بنا/ تغییر کاربری/ احداث: نوع عملیات

 .....:  ....................مساحت حدودی زيربنا

 : ..............................تعداد طبقات

 .دانشگاه، جهت پیگیری موضوع معرفی می گردد/ نماينده اين مشاور.............................. خانم / ضمناً آقای

 

 

 

 

 يريت و منابعمعاونت توسعه مد/ مهندسین مشاور                                                                

 ............دانشگاه علوم پزشکی                                                                                      

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 18 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 4پيوست شماره 

 بسمه تعالي

      فرم تاييد صالحيت مشاور پروژه

 :اسناد و مدارک ارائه شده از سوی     

.......................... صدادره از  ................... بده شدماره شناسدنامه    ............... فرزندد  ................................. .خانم /آقای: شخصیت حقیقی

حیت و نظارت با حددود صدال  / طراحی............... در پايه .................................... دارای عضويت سازمان نظام مهندسی  به شماره 

........................................  شهرداری به شدماره  ( معتبر)دارای پروانه اشتغال به کار ...................................................... رشته تخصصی

 ...................................و شماره شهرسازی 

بهداشتی ............... دارای رتبه......................... به شماره ثبت ................................. .......شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، توسط کمیته فنی ارزيدابی مشداورين و پیمانکداران ايدن     

مجدوز، رتبده و   )معاونت نظارت و راهبدردی رياسدت جمهدوری   / ظام مهندسیدانشگاه، بر اساس ضوابط و معیارهای سازمان ن

و شرايط اعالم شده از سوی دفتر توسعه مديريت منابع فیزيکدی وزارت بهداشدت، درمدان و آمدوزش پزشدکی،      ( ظرفیت آزاد

 .  بررسی و تايید گرديد

 

 معاون توسعه مديريت و منابع                                                                               

 ...............دانشگاه علوم پزشکی                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 19 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 
 : 1نكته 

دارای رتبده   مطالعات وطراحی فضاهای بهداشتی و درمانی می بايسدت توسدط مشداورين ذيصدالح حقیقدی يدا حقدوقی            

بهداشتی و درمانی از سوی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری تهیه و به همدراه مددارک اعدالم شدده،     

 .جهت بررسی و تايید نهايی به دفتر منابع فیزيکی ارسال گردد

اشخاص زيدر نیدز مجداز بده      متر مربع و حداکثر سه سقف، 1444در خصوص پروژه های غیر دولتی با زير بنای حداکثر      

 .انجام مطالعات ، طراحی و محاسبات خواهند بود

يا بداالتر و سدابقه کدار مدرتبط و مشدابه       3شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار از سوی سازمان نظام مهندسی با پايه 

رمانگاهها و پلی کلینیك ها و موضوع درخواست در چهار گرايش معماری، سازه ،تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی، ويژه د

 .متر مربع و حداکثر سه سقف 454مراکز جراحی محدود با زير بنای حداکثر 

شخص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار از سوی سازمان نظام مهندسی با پايه يك يا باالتر و سابقه کدار مدرتبط و مشدابه    

رقی و تاسیسات مکانیکی، ويژه مراکز جراحی محدود و مراکدز  موضوع درخواست در چهار گرايش معماری، سازه ،تاسیسات ب

 .متر مربع و حداکثر سه سقف 1444بهداشتی درمانی با زير بنای حداکثر 

انجام پروژه های بیمارستانی بخش دولتی، الزاماً می بايسدت توسدط مشداورين ذيصدالح و دارای رتبده بهداشدتی و        : 2نكته 

 .زی و نظارت و راهبردی رياست جمهوری صورت پذيرددرمانی از سوی معاونت برنامه ري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 24 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 5پيوست شماره 

 بسمه تعالي

 (بخش جديد)يا مرتبط با بخش الحاقي  مورد تغيير كاربريفرم تاييد استحكام بناي ساختمان 

صدادره از  ................... بده شدماره شناسدنامه    .... ...........فرزندد  .................................. اينجانب (: کارشناس سازه)شخصیت حقیقی

نظدارت بدا   / طراحدی ............... در پايده  .................................... دارای عضويت سازمان نظام مهندسی  به شدماره  .......................... 

دارای پروانه معتبدر اشدتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره        ................... ...................................حدود صالحیت و رشته تخصصی

 .................................و شماره شهرسازی ........................................  

بهداشتی ............... دارای رتبه................. ........به شماره ثبت ........................................ شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، 

بیمارسدتانی  / پدروژه مرکدز درمدانی   ( جديدد )مرتبط با بخش الحداقی / از وضعیت فعلی سازه ساختمانهای مورد تغییر کاربری

بازديد به عمل آورده و با توجه به نوع کاربری، آخرين ويرايش آيدین نامده هدا و مقدررات ملدی      ........... .......................................

ساختمان، مشاهدات عینی و بررسی نقشه های چون ساخت، مسدتندات موجدود و نیدز بدا بررسدی نتدايج آزمايشدات مدورد         

ساختمانها و نيزز اسزتحكام سزازه بناهزای      کيفيت ساخت و اجرای سازه اين" ، (نمونه گیری، تست ها و غیره)نیاز

افزايش زير بنزای بخزش هزای الحزاقي     / مذکور جهت تحمل کليه بارهای موجود و اضافه ناشي از تغيير کاربری

 .  "مي نمايد/ را، تاييد مي نمايم( جديد)

 

 

 اءمهر و امض                                                                          

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                   

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 21 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 1/6پيوست شماره 

 بسمه تعالي

بخشش  )فرم تاييد امكان گسترش زير ساخت هاي تاسيسات مكانيكي ساختمان مورد تغيير كاربري يا مرتبط با بخشش الحشاقي  

 (جديد

بده شدماره شناسدنامه    .................... فرزندد  ......................................... اينجانب (: تاسیسات مکانیکیکارشناس ) شخصیت حقیقی

/ طراحدی ............... در پايده  ............................ دارای عضويت سازمان نظام مهندسدی  بده شدماره    ................... صادره از .............. 

دارای پروانده اشدتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره        .................................................. نظارت با حدود صالحیت و رشته تخصصی

 ..................................و شماره شهرسازی ........................................  

بهداشتی ............... دارای رتبه......................... به شماره ثبت ....................................... .شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری،

/ ه مرکدز درمدانی  از وضعیت فعلی تاسیسات مکدانیکی سداختمانهای مدرتبط بدا بدا بخدش الحداقی يدا تغییدر کداربری پدروژ           

بازديد به عمل آورده و با توجه به آخرين ويرايش آيین نامه ها و مقدررات ملدی   ........................................................... بیمارستانی

ات ساختمان، مشاهدات عینی و بررسی نقشه های چون ساخت، مستندات موجود و نیز با بررسی نتايج تسدت هدا و آزمايشد   

موجود و نيز امكان گسترش و افزايش زير سزاخت هزای    کيفيت اجرای تاسيسات مكانيكي ساختمان" مورد نیاز

مربوطه جهت پاسخگويي به افزايش بار ناشي از تغيير کاربری يا افزايش زير بنای بخش هزای الحزاقي را دارای   

 .  "مي نمايد/ توجيه فني و اقتصادی دانسته و تاييد مي نمايم

 

 مهر و امضاء                                                                            

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                   

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 22 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 2/6پيوست شماره 

 بسمه تعالي

 (بخش جديد)اختمان مورد تغيير كاربري يا مرتبط با بخش الحاقيفرم تاييد امكان گسترش زير ساخت هاي تاسيسات برقي س

.............. به شماره شناسنامه .................... فرزند ......................................... اينجانب (: کارشناس تاسیسات برقی) شخصیت حقیقی

نظدارت بدا   / طراحدی  ............... در پايده  ............................ مهندسی  به شماره  دارای عضويت سازمان نظام................... صادره از 

دارای پرواندده اشددتغال بدده کددار شددهرداری بدده شددماره    .................................................. حدددود صددالحیت و رشددته تخصصددی 

 ..................................شهرسازی  و شماره........................................  

بهداشتی ............... دارای رتبه......................... به شماره ثبت ........................................ شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری،

/ ت فعلدددی تاسیسدددات برقدددی سددداختمانهای مدددرتبط بدددا بدددا بخدددش الحددداقی پدددروژه مرکدددز درمدددانی       از وضدددعی

بازديد به عمل آورده و با توجه به آخرين ويرايش آيین نامه ها و مقدررات ملدی   ........................................................... بیمارستانی

ن ساخت، مستندات موجود و نیز با بررسی نتايج تسدت هدا و آزمايشدات    ساختمان، مشاهدات عینی و بررسی نقشه های چو

کيفيت اجرای تاسيسات برقي ساختمان موجود و نيز امكان گسترش و افززايش زيزر سزاخت هزای     " مورد نیداز 

مربوطه جهت پاسخگويي به افزايش بار ناشي از تغيير کاربری يا افزايش زير بنای بخش هزای الحزاقي را دارای   

 .  "مي نمايد/ ني و اقتصادی دانسته و تاييد مي نمايمتوجيه ف

 

 

 مهر و امضاء                                                                         

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 23 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 7پيوست شماره 

 :رك مورد نياز جهت ارسال و بررسي نقشه هاي فاز يك و دو پروژهاسناد و مدا

که در آن کاربريهای اطراف، عدرض معدابر پیرامدون، طدول و      254/1کروکی موقعیت زمین پروژه در شهر با مقیاس  -1

 .زاويه اضالع زمین، مقدار و جهت کلی شیب، مساحت زمین و جهت شمال دقیقاً مشخص شده باشد

اوير واضح و گويا از موقعیت پروژه و کاربريهای اطراف که معرف حدود و ثغور زمین و همسايگی لوح فشرده فايل تص -2

 . ها باشند

در خصوص پروژه های بازپیرايی و الحاقی، عالوه بر مدوارد فدوق، تصداوير جدامع از وضدع موجدود و فضداهای        : توجه

 .پیرامون، ضروری است

ازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکدانیکی بخدش هدای موجدود،     کلیات معماری، س "چون ساخت"آلبوم نقشه های  -3

 .ويژه پروژه های الحاقی يا ساختمانهای مرتبط با بخش تغییر کاربری

 (.جهت بررسی فاز يك پروژه)کتابچه مطالعات کالبدی و برنامه ريزی طرح و فرآيند رسیدن به برنامه فیزيکی -4

 (.بررسی فاز يك پروژهجهت )کتابچه مطالعات ژئوتکنیك و چك لیست مربوطه -5

 (.جهت بررسی فاز يك پروژه)کتابچه مطالعات پايه تاسیسات برق، مکانیك و سازه -6

 (.نقشه های مبنا جهت بررسی فاز يك و نقشه های تکمیلی جهت بررسی فاز دو پروژه)آلبوم نقشه های معماری -7

 (.جهت بررسی فاز دو پروژه)آلبوم نقشه های سازه -8

ت مختلف در خصوص امکان و نحوه تامین تاسیسات زير بنايی شهری از قبیل آب، بدرق، گداز،   نتايج استعالم از ادارا -9

 (.جهت بررسی فاز دو پروژه)مخابرات و غیره

 (.جهت بررسی فاز دو پروژه)آلبوم نقشه های تاسیسات مکانیکی -11

 (.جهت بررسی فاز دو پروژه)آلبوم نقشه های تاسیسات برقی -11

 (.جهت بررسی فاز دو پروژه)ات برق و مکانیكدفترچه محاسبات سازه، تاسیس  -12

 (.جهت بررسی فاز دو پروژه)دفترچه متره و برآورد ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتريکی  -13

 .فايل های کامپیوتری اسناد و مدارک فوق  -14



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع
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مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 
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 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 .ارائه شده و قابلیت ويرايش داشته باشند DWGفايل کلیه نقشه ها با پسوند  :1نكته

 .نمی باشد "متره و برآورد"ه های بخش خصوصی، نیاز به ارائه در خصوص نقش :2نكته

 .پروژه، با عبارت زير تکمیل گردند( حقیقی يا حقوقی)کلیه صفحات نقشه های ارسالی می بايست توسط مشاور :3نكته

 

 

مقررات ملي ساختمان ،ضوابط و مقررات  شهرداري و  نقشه اهي حاضر رب اساس اصول و ضوابط مهندسي و با لحاظ دستورالعملهاي آخرين وريايش  آنيي انهم اه، 

شت، ردمان و آموزش زپشكي تهيه گرديده است  .وزارت بهدا

 مهر و امضاء

 

 

 

    قطع آلبوم نقشه ها

  آلبوم نقشه های مراکز جراحی محدود می بايست در قطعA3 ًيا نهايتاA2  ارائه گردد. 

  آلبوم نقشه های بیمارستانی می بايست در قطعA1 و يا در صورت اجبار، نهايتاً در قطعA4  ارائه گردد. 

  در صورت بزرگ بودن ابعاد طرح در نقشه های بیمارستانی و نیاز به سايز بزرگتر ازA4    پیشنهاد می گدردد نقشده ،

 .شوند "تا  "ها

 

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 25 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 :آلبوم نقشه هاي فاز يك پروژه

 .فهرست و راهنمای نقشه ها -1

زير فضاهای هر ساختمان به تفکیك طبقه، فضاهای اصلی هر عملکرد، فضداهای   جدول سطح وسطوح کلیه فضاها و -2

خدماتی، پشتیبانی، راهروهای عمومی و اختصاصی، سرانه نهايی هر يك از فضاها به ازای هر تخت و ساير مشخصات 

 . آماری طرح ارائه شده

دسترسی ها و نحدوه ارتباطدات سدواره و    پالن سايت که در آن، عرصه و اعیان، کاربری همسايگی ها ، عرض معابر و  -3

 .344/1يا نهايتاً  244/1پیاده درون سايت مشخص شده باشد با مقیاس 

پالن توپوگرافی منطبق بر پالن سايت که در آن نحوه هدايت و دفع آبهای سطحی نیز لحاظ شده باشدد بدا مقیداس     -4

254/1 . 

 .144/1مانهای پروژه، با مقیاس پالن مبلمان نام گذاری شده کلیه طبقات و نیم طبقات ساخت -5

پالن مبلمان نام گذاری شده کلیه طبقات و نیم طبقات ساختمانهای مرتبط با بخش : در خصوص پروژه های الحاقی -6

 .144/1الحاقی، با مقیاس 

پالن معماری ستون گذاری و محور بندی شده، که اجزای سازه ای مدوثر در طدرح    شامل سازه، مقدماتی های نقشه -7

 .144/1، نظیر ابعاد ستونها، ديوارهای برشی يا بادبندها و ساير موارد در آن لحاظ شده باشد با مقیاس معماری

سدازه سداختمانهای    کلیدات  هدای  نقشه: در خصوص پروژه های الحاقی، عالوه بر مدارک الزم برای بخش های جديد -8

شده، که اجزای سازه ای موثر در طرح  پالن معماری ستون گذاری و محور بندی شامل مرتبط با بخش های الحاقی،

 .144/1معماری، نظیر ابعاد ستونها، ديوارهای برشی يا بادبندها و ساير موارد در آن لحاظ شده باشد با مقیاس 

اسدت بدا مقیداس     کنندده  تعیدین  ساختمانها جاگذاری در آنها شیب که محوطه از قسمتهايی پروفیل طولی و عرضی -9

144/1. 

 اصلی، تعیدین  و فرعی موتورخانه های در دستگاهها جانمايی پالن شامل تاسیساتی، شبکه های مقدماتی های نقشه -11

 و انرژی توزيع شبکه های شماتیك دياگرام همچنین و (الکتريکی و مکانیکی)انرژی توزيع سیستمهای عبور محلهای

 .144/1س سازه موثر است با مقیا و معماری طرح در که تاسیسات خاص نیازهای ساير پیش بینی

 کلیدات  هدای  در خصوص پروژه های الحاقی يا تغییر کاربری، عالوه بر مدارک الزم برای بخش هدای جديدد، نقشده    -11



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 26 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 موتورخانده هدای   در دسدتگاهها  جانمايی پالن شامل، تاسیساتی ساختمانهای مرتبط با بخش های مذکور شبکه های

 شدماتیك  ديداگرام  همچندین  و (کتريکی و مکدانیکی ال)انرژی توزيع سیستمهای عبور محلهای اصلی، تعیین و فرعی

سازه موثر است با مقیاس  و معماری طرح در که تاسیسات خاص نیازهای ساير پیش بینی و انرژی توزيع شبکه های

144/1. 

 .144/1و ديزل ژنراتور مطابق استاندارد برق منطقه ای با مقیاس ( ترانسفورمر)پالن معماری اتاق های پست برق -12

 .144/1ستقرار تجهیزات پزشکی در کلیه فضاها با مقیاس پالن ا  -13

 .144/1پالن فضای سبز و پارکینگ های سايت با مقیاس   -14

 .144/1نمای جبهه های آزاد  ساختمان با مقیاس   -15

حداقل دو مقطع عمود بر هم که از قسمتهای اصلی ساختمان گذشته و اطالعات جامع تری را ارائه نمايد با مقیاس   -16

144/1. 

 .144/1با مقیاس ( با لحاظ کدهای ارتفاعی)پالن اندازه گذاری کلیه طبقات و نیم طبقات  -17

 .144/1پالن شیب بندی بام با مقیاس   -18

 :آلبوم نقشه هاي فاز دو پروژه شامل

 :آلبوم معماري

 .فهرست و راهنمای نقشه ها -1

 .144/1کلیه نقشه های اصالح شده فاز يك با مقیاس  -2

 .144/1پزشکی کلیه فضاها با مقیاس پالن جانمايی تجهیزات  -3

 .144/1پالن کفسازی کلیه فضاها همراه با بزرگنمايی های مورد لزوم با مقیاس  -4

 .144/1پالن سقف کاذب طبقات و در صورت لزوم، پالن معکوس سقف با مقیاس  -5

 .144/1پالن کدگذاری و تیپ بندی در ها و پنجره ها با مقیاس  -6

 .24/1ا ارائه مشخصات الزم با مقیاس نمای کلیه درها و پنجره ها ب -7

 زهکشی، ديوارهای حائل، همراه و سطحی آبهای دفع و آوری جمع شبکه خیابان بندی، شامل محوطه، سیويل پالن -8

 .جزيیات مربوطه و مقاطع با بزرگنمايی های الزم،



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 24 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

ف شوی هدا، قرنیدز هدا،    آبروها، ک: اهمیت طرح جهت نمايش جزئیات اجرايی مانند حايز نقشه بزرگنمايی قسمتهای -9

پله ها، نرده ها، عايقکاری ها، آستانه درهای سرويسهای بهداشتی، سقف کاذب ها و نحوه اجدرا و پوشدش درزهدای    

 .14/1با مقیاس ...  انقطاع و 

 .24/1تا  14/1مشخصات دقیق نما به همراه بزرگنمايی های مورد نیاز با مقیاس  14

 .جدول نازک کاری کلیه فضاها 11

 .ات فنی تجهیزات پزشکیجدول مشخص 12

 

 :آلبوم تاسيسات مكانيكي

 .فهرست و راهنمای نقشه ها -1

 .مشخصات عالئم تاسیساتی -2

 .توضیحات کلی -3

 .جدول مشخصات فنی و عمومی تجهیزات تاسیسات مکانیکی -4

 .جدول مشخصات فنی و عمومی تجهیزات و لوازم بهداشتی -5

 .144/1ری شده اند با مقیاس کلیه پالنهای معماری که فضاها در آن مبلمان و نام گذا -6

 .144/1پالن لوله کشی سرد، گرم و برگشت آب گرم مصرفی با مقیاس  -7

 .54/1يا  144/1نقشه رايزر دياگرام لوله کشی آب مصرفی با مقیاس  -8

 .144/1پالن لوله کشی دفع فاضالب با مقیاس  -9

 .54/1يا  144/1فلو دياگرام رايزر لوله کشی فاضالب با مقیاس   14

 .54/1يا  144/1ئیات اجرايی سیستم تصفیه فاضالب با مقیاس نقشه جز  11

 .144/1پالن شیب بندی بام و دفع آب باران با مقیاس   12

 .144/1پالن لوله کشی آتش نشانی با مقیاس   13

 .54/1يا  144/1نقشه رايزر دياگرام آتش نشانی با مقیاس   17

 .144/1ا مقیاس پالن جانمايی تجهیزات تاسیسات مکانیکی مستقر در پشت بام ب  15



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 28 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 .144/1با مقیاس ( شهری)پالن لوله کشی گاز طبیعی   16

 .144/1با مقیاس ( شهری)پالن ايزومتريك لوله کشی گاز طبیعی   14

 .144/1پالن لوله کشی گازهای طبی با مقیاس   18

 .54/1يا  144/1نقشه رايزر دياگرام گازهای طبی با مقیاس   19

 .54/1کزی با مقیاس جزئیات اجرايی سیستم های گازهای طبی مر  24

 .144/1پالن لوله کشی بخار با مقیاس   21

 .144/1پالن کانال کشی اتاق های هوا ساز با مقیاس   22

 .144/1پالن لوله کشی اتاق های هوا ساز با مقیاس   23

 . 54/1يا  144/1نقشه رايزردياگرام کانال هوا ساز با مقیاس   27

 .144/1پالن کانال کشی هوای رفت با مقیاس   25

 .144/1کانال کشی تخلیه هوا با مقیاس  پالن  26

 .جدول مشخصات هوا سازها با مقیاس  24

 .کنترل دياگرام دستگاههای هوا ساز و فن کويل ها  28

 .144/1پالن لوله کشی فن کويل ها با مقیاس   29

 .144/1پالن کانال کشی فن کويل ها با مقیاس   34

 .جدول مشخصات فن کويل ها  31

 .جدول مشخصات اگزاست فن ها  32

 .144/1الن لوله کشی رادياتورها با مقیاس پ  33

 .144/1با مقیاس ( در صورت وجود)پالن جانمايی تجهیزات در کانال آدم رو  37

 .54/1پالن جانمايی تجهیزات موتورخانه با مقیاس   35

 .کنترل دياگرام تجهیزات موتورخانه  36

 .54/1فلو دياگرام لوله کشی و تجهیزات موتورخانه با مقیاس   34

 . 54/1ايی تجهیزات سردخانه ها با مقیاس پالن جانم  38



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 29 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 .54/1پالن جانمايی تجهیزات آشپزخانه با مقیاس   39

 .54/1پالن جانمايی تجهیزات رختشويخانه با مقیاس   74

 .54/1پالن جانمايی تجهیزات استريل مرکزی با مقیاس   71

 . 54/1پالن جانمايی تجهیزات نگهداری و امحاء زباله با مقیاس   72

 .تجهیزات سردخانه ها جداول مشخصات  73

 .جداول مشخصات تجهیزات آشپزخانه  77

 .جداول مشخصات تجهیزات رختشويخانه  75

 .جداول مشخصات تجهیزات استريل مرکزی  76

 .جداول مشخصات تجهیزات امحاء زباله  74

( زدر صورت نیا) فلو دياگرام مربوط به مصرف کننده های بخار نظیر رختشويخانه، استريل مرکزی، چیلرهای جذبی  78

 .و نیز رايزر دياگرام لوله کشی بخار فشار متوسط و فشار زياد

 .24/1نقشه جزئیات اجرايی تاسیسات مکانیکی در سقف های کاذب با مقیاس   79

 .54/1پالن و مشخصات اجرايی منابع ذخیره آب و ايستگاه پمپاژ آب با مقیاس   54

 .54/1پالن و مشخصات اجرايی منابع ذخیره سوخت با مقیاس   51

 .144/1ن دريچه های پادری و مشخصات دريچه ها با مقیاس پال  52

 .جدول مشخصات شیر های دو راهه و سه راهه  53

 .جدول مشخصات تجهیزات سیستم بخار  57

 :آلبوم تاسيسات برق

 .فهرست و راهنمای نقشه ها 1

 .مشخصات عالئم تاسیسات الکتريکی 2

 .توضیحات کلی 3

 .کتريکیجدول مشخصات فنی و عمومی تجهیزات تاسیسات ال 4

 .144/1کلیه پالنهای معماری که فضاها در آن مبلمان و نام گذاری شده اند با مقیاس  5



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 34 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 .144/1پالن روشنايی با مقیاس  6

 .144/1پالن پريز های برق با مقیاس  7

 .144/1پالن سیستم اعالم حريق با مقیاس  8

 .144/1پالن سیستم صوتی با مقیاس  9

 .144/1پالن سیستم تلفن با مقیاس   11

 .144/1ن پريز آنتن با مقیاس پال  11

 .144/1پالن سیستم شبکه کامپیوتر با مقیاس   12

 .144/1پالن سیستم احضار و اينترکام با مقیاس   13

 .144/1پالن سیستم تلويزيون و دوربین مدار بسته و کنفرانس با مقیاس   14

 دياگرام تك خطی تابلوهای فشار ضعیف  15

 دياگرام تك خطی تابلوهای فشار متوسط  16

 .144/1ن کابل کشی جريان ضعیف با مقیاس پال  17

 .144/1پالن کابل کشی قدرت با مقیاس   18

 .144/1پالن کابل کشی موتورخانه با مقیاس   19

 .144/1پالن کابل کشی تجهیزات مکانیکی با مقیاس   21

 رايزر دياگرام تمامی سیستم ها  21

 .144/1پالن سیستم ارتینگ با مقیاس   22

 .144/1س پالن سیستم صاعقه گیر با مقیا  23

 .144/1پالن سیستم محافظت ثانويه با مقیاس   24

 .144/1با مقیاس  UPSپالن پريزهای   25

 .144/1پالن برق رسانی به تجهیزات پزشکی با مقیاس   26

 .144/1پالن برق رسانی به ايستگاههای پمپاژ و تصفیه فاضالب با مقیاس   27

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 31 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 : آلبوم سازه

 .فهرست و راهنمای نقشه ها 1

 .ومیتوضیحات کلی و عم 2

 .144/1پالن جانمايی کلی بلوک ها به همراه موقعیت و مختصات درزهای اجرايی با مقیاس  3

 .144/1پالن پی کنی و مشخصات فنی مربوطه با مقیاس  4

  (.در صورت نیاز) 144/1پالن موقعیت و مختصات شمعهای زير فونداسیون با مقیاس  5

 .ه همراه جدول برآورد آرماتورب( در صورت نیاز)مقاطع و جزئیات میلگرد گذاری شمعها 6

 .144/1پالن فونداسیون محوربندی و اندازه گذاری شده با مقیاس  7

به همراه جزئیات آرماتوربنددی سدفره بداال و پدائین و آرماتورهدای       144/1پالن آرماتور بندی فونداسیون با مقیاس  8

 .تقويتی و جدول برآورد آرماتور

 .54/1آسانسور در فونداسیون با مقیاس مقاطع عرضی و جزئیات اجرايی چاهك های  9

 .144/1با مقیاس ( در صورت وجود ديوار برشی)پالن مختصات و موقعیت ستونها و ديوارهای برشی 11

 :در سازه هاي بتني

 .مقاطع و جزئیات آرماتوربندی ستونها 11

 (.در صورت نیاز)مقاطع و جزئیات آرماتوربندی ديوارهای برشی  12

 .دی تیرهامقاطع و جزئیات آرماتوربن  13

 .144/1پالن تیر ريزی و پوشش سقف در ترازهای مختلف که محل داکتها در آن مشخص شده باشد، با مقیاس   14

پالن و جزئیات اجرايی تیرهای کنار داکتها، نحوه اتصال ديوارها به عناصر سازه ای، پدیش بیندی هدای الزم جهدت       15

 .54/1و سقفی با مقیاس اتصال نما به سازه، آرماتوربندی دور بازشوهای ديواری 

 .54/1پالن و جزئیات اجرايی تیرها و پوشش رمپ راه پله به همراه نحوه اتصال به فونداسیون با مقیاس   16

 (.کلی)جدول برآورد فوالد مصرفی   17

 :در سازه هاي فوالدي

 .144/1پالن تیپ بندی ستونها، بادبندها و بیس پلیت ها با مقیاس   18



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 32 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 .24/1یس پلیت ها با مقیاس جزئیات اجرايی ستونها و ب  19

 .24/1جزئیات بادبند و قاب و اتصاالت مربوطه با مقیاس   21

 .24/1جزئیات اتصاالت تیر به ستون و ستون به بیس پلیت با مقیاس   21

 .144/1پالن تیر ريزی طبقات در ترازهای مختلف با مقیاس   22

 .جزئیات اجرايی سقف  23

 .54/1ل به فونداسیون با مقیاس پالن و جزئیات اجرايی راه پله و نحوه اتصا  24

 :سازه با سقف شيبدار

 (.سقفهای شیب دار)پالن بادبند سقف و پرلین   25

 (.سقفهای شیبدار)جزئیات بادبند سقف و پرلین   26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 33 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 1/8پيوست شماره 

 بسمه تعالي

 (ويژه پروژه هاي نوسازي و الحاقي -مرحله اول) فرم تاييد كيفيت ساخت

دارای .................. صدادره از  ................... به شماره شناسدنامه  .............. فرزند ......................................... اينجانب : شخصیت حقیقی

حددود صدالحیت و رشدته    نظارت با / طراحی............... در پايه .................................... عضويت سازمان نظام مهندسی به شماره 

و شدماره  ........................................  دارای پروانه اشتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره      ...................................................... تخصصی

 ...........................شهرسازی 

بهداشتی ............... دارای رتبه......................... به شماره ثبت ......................... ...............شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری،

بازديدد بده عمدل     پی و فونداسدیون ر مرحله د.................................................. بیمارستانی / از مراحل اجرايی پروژه مرکز درمانی

آورده و با توجه به مشاهدات عینی و نتايج آزمايشات فوالد و بتن مصرفی، صحت انجام کار و تطابق اجدرا بدا اصدول فندی و     

 .  می نمايد/ نقشه های مصوب را تايید می نمايم

 

 

 

 

 مهر و امضاء                                                                             

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 37 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 2/8پيوست شماره 

 بسمه تعالي

      (ويژه پروژه هاي نوسازي و الحاقي -مرحله دوم) فرم تاييد كيفيت ساخت

دارای .................. صدادره از  ................... به شماره شناسدنامه  .............. فرزند .............................. ...........اينجانب : شخصیت حقیقی

نظارت با حددود صدالحیت و رشدته    / طراحی............... در پايه .................................... عضويت سازمان نظام مهندسی  به شماره 

و شدماره  ........................................  دارای پروانه اشتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره      ...................................................... خصصیت

 ...........................شهرسازی 

بهداشتی ............... دارای رتبه......................... به شماره ثبت ..... ...................................شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری،

پدروژه بازديدد بده     کلتاجرای اسد در مرحله ...................................................... بیمارستانی / از مراحل اجرايی پروژه مرکز درمانی

عمل آورده و با توجه به مشاهدات عینی و نتايج آزمايشات مورد لزوم، صحت انجام کار و تطابق اجرا با اصدول فندی و نقشده    

 .  می نمايد/ های مصوب را تايید می نمايم

 

 

 امضاء مهر و                                                                               

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 35 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 3/8پيوست شماره 

 بسمه تعالي

      (الحاقيوژه هاي نوسازي، تغيير كاربري و ويژه كليه پر -مرحله سوم) فرم تاييد كيفيت ساخت

دارای .................. صدادره از  ................... به شماره شناسدنامه  .............. فرزند ................................ .........اينجانب : شخصیت حقیقی

 نظارت با حددود صدالحیت و رشدته   / طراحی............... در پايه .................................... عضويت سازمان نظام مهندسی  به شماره 

و شدماره  ........................................  دارای پروانه اشتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره      ...................................................... تخصصی

 ...........................شهرسازی 

بهداشتی ............... دارای رتبه......................... به شماره ثبت ....... .................................شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

پروژه  و نازک کاریسفتکاری  تکمیلدر مرحله ............................................... بیمارستانی / از مراحل اجرايی پروژه مرکز درمانی

 . می نمايد/ بازديد به عمل آورده، صحت انجام کار و تطابق اجرا با اصول فنی و نقشه های مصوب را تايید می نمايم

   

 

 

 

 مهر و امضاء                                                                             

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 36 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 4/8پيوست شماره 

 بسمه تعالي

      (الحاقيوژه هاي نوسازي، تغيير كاربري و ويژه كليه پر -مرحله چهارم) فرم تاييد كيفيت ساخت

دارای .................. صدادره از  ................... به شماره شناسدنامه  ....... .......فرزند ......................................... اينجانب : شخصیت حقیقی

نظارت با حددود صدالحیت و رشدته    / طراحی............... در پايه .................................... عضويت سازمان نظام مهندسی  به شماره 

و شدماره  ........................................  دارای پروانه اشتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره      .............. ........................................تخصصی

 ...........................شهرسازی 

بهداشتی ............... دارای رتبه .........................به شماره ثبت ........................................ شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

پدروژه   اجرای تاسیسات مکدانیکی در مرحله ...................................................... بیمارستانی / از مراحل اجرايی پروژه مرکز درمانی

توجه به مشاهدات عینی و انجام آزمايشات الزم، صحت انجام کار و تطدابق اجدرا بدا اصدول فندی و      بازديد به عمل آورده و با 

 .  نقشه های مصوب را تايید می نمايم

 

 

 

 

 مهر و امضاء                                                                               

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                      

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 34 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 5/8پيوست شماره 

 بسمه تعالي

      (الحاقي روژه هاي نوسازي، تغيير كاربري وويژه كليه پ -مرحله پنجم) فرم تاييد كيفيت ساخت

دارای .................. صدادره از  ................... به شماره شناسدنامه  ... ...........فرزند ......................................... اينجانب : شخصیت حقیقی

نظارت با حددود صدالحیت و رشدته    / طراحی............... در پايه .................................... عضويت سازمان نظام مهندسی  به شماره 

و شدماره  ........................................  دارای پروانه اشتغال بده کدار شدهرداری بده شدماره      .......... ............................................تخصصی

 ...........................شهرسازی 

بهداشتی ............... ای رتبهدار......................... به شماره ثبت ........................................ شرکت مهندسین مشاور : شخصیت حقوقی

 درمانی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

پدروژه  اجرای تاسیسات الکتريکی در مرحله ...................................................... بیمارستانی / از مراحل اجرايی پروژه مرکز درمانی

ه به مشاهدات عینی و انجام آزمايشات الزم، صحت انجام کار و تطدابق اجدرا بدا اصدول فندی و      بازديد به عمل آورده و با توج

 .  نقشه های مصوب را تايید می نمايم

 

 

 

 مهر و امضاء                                                                               

 شرکت مشاور/ مهندس ناظر                                                                      

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 74 از 38 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 9پيوست شماره 

 (جهت پروژه های نوسازی)ويژه ابنیه مطالعات ژئوتكنیك انجام شیوه راهنمای 

 : بطور کلی می توان خدمات مهندسی ژئوتکنیك را به شرح زير خالصه  نمود      

 از نظر مسائل ژئوتکنیکی کسب اطالعات مورد نیاز از وضعیت پروژه و بررسی . 

 بازديد محلی از ساختگاه و بررسی و کسب اطالعات مورد نیاز منطقه . 

 اعالم نیازهای پروژه از نظر عملیات ژئوتکنیك . 

      ،تجزيه و تحلیل نتايج عملیات مطالعاتی ژئوتکنیك در ارتباط با نیازهای طرح و ارائه فاکتورهدای مدورد نیداز پدروژه

 . ارتباط با مسائل اجرايی عملیات ژئوتکنیك و نیز توصیه در مورد نحوه بهره برداری و نگهداریرهنمودهای کلی در 

 : مقصود از فاکتورهای مورد نیاز پروژه ، موارد زير می باشد

 ارائه روابط کنترل گسیختگی خاک يا سنگ زير شالوده ها در حالتهای مختلف بارگذاری . 

  مدت و کوتاه مدت خاکارائه روابط کنترل نشست های دراز . 

 توصیه يا اظهار نظر در مورد سیستم انتقال بار به بستر شالوده، درزهای انقطاع و فاصله های مجاز شالوده ها . 

 ارائه روابط تعیین فشارهای جانبی و تغییر شکل های محرک و مقاوم خاک . 

 ارائه روابط تعیین فشارهای خاک در حالت سکون . 

 در مقابل بارهای افقی و قائم و تغییر شکلهای کوتاه مددت و  .... رفیت باربری شمع ها، سپرها و ارائه روابط تعیین ظ

 . دراز مدت

 ارائه روابط تعیین اصطکاک بستر شالوده ها . 

     بررسی لزوم يا عدم لزوم محافظت شالوده در مقابل خاک و آب مجاور آن و تعیین مشخصدات سدیمان مصدرفی در

 . شالوده ها

 خاک بر اساس تقسیم بندی آيین نامه زلزله تعیین نوع . 

جهت انجام مطالعات ژئوتکنیك پس از بازديد محلی با توجه به نوع خاک که به صورت تجربی توسط مهندسان مجدرب       



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

در صورتی کده خداک مسد له دار باشدد، مدی      . ژئوتکنیك قابل تشخیص است، برنامه مطالعاتی خاص آن خاک ارائه می شود

 : بق جدول ذيل، کنترل های مضاعف صورت پذيردبايست مطا

 

 برنامه آزمايشی و مسائل مهم نوع خاک مس له دار رديف

 اين خاکها بايد برداشت گردد خاکهای با منشا آلی و نباتی 1

 بايد کنترل شود( تحکیمی)نشست های دراز مدت  خاکهای رس اشباع نرم 2

 رددمساله روانگرايی کنترل گ خاکهای ماسه ای 3

 آزمايشهای مربوط به فرو ريزشی بودن خاکها انجام شود خاکهای رونده يا فرو ريزشی 7

 آزمايشهای مربوط به واگرا بودن خاکها انجام شود خاکهای واگرا 5

 ظرفیت باربری و نشست کنترل گردد خاکريزها و خاکهای دستی 6

 .خاک بايد برداشت گردد  خاکهای با منشا زباله و ضايعات 4

 

 

 

 جمع آوری اطالعات ژئوتكنیكیچك لیست 

     

 

 

 

 

 عملیات صحرايی -1

   :حفاری دستی -1-1     

 : .....................جنس خاک دستی                      : ....................عمق خاک دستی              

 

 

 

.....................                            نام مشاور ژئوتکنیك : .......................  نام پروژه: ................... شهرستان: ................  استان

 ............................................                 ساير .............    زيرزمین  :  .............   تعداد طبقات: ...........    تعداد بلوک
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 

 

 

 مشخصات کامل نمونه های دستی: 1ول جد

 نوع نمونه شماره نمونه عمق نمونه رديف

    

    

    

    

 

 

  :حفاری ماشینی -1-2     

 ..................موجود          ........................                      تعداد گمانه الزم              

 

 اشینیمشخصات کامل نمونه م: 2جدول 
 نوع نمونه شماره نمونه عمق نمونه رديف
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 : آزمايشها و تعداد انجام هر آزمايش  -2

 

 مشخصات آزمايشهای انجام شده :3جدول 

 تعداد آزمايش روش آزمايش نوع آزمايش

   تعیین رطوبت طبیعی خاک بر روی کلیه نمونه ها

   متری بر روی کلیه نمونه هاآزمايش دانه بندی خاک به همراه هیدرو

   تعیین حد روانی و خمیری خاک بر روی کلیه نمونه ها

   بر روی کلیه نمونه ها( U.S.C.S) طبقه بندی خاک به روش يونیفايد

   بر روی تعدادی از نمونه ها( GS)تعیین توده ويژه خاک

   آزمايش تك محوری بر روی تعدادی از نمونه ها

   بر روی تعدادی از نمونه ها CDوUUاشباع به روش محوری 3آزمايش 

   آزمايش تحکیم بر روی تعدادی از نمونه ها

   آزمايش برش مستقیم بر روی تعدادی از نمونه ها

   تعیین سولفات و کلر خاک بر روی تعدادی از نمونه ها

   خاک PHتعیین درصد مواد آلی و 

 

 

 

 

 

 

 

 



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  
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 74 از 72 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 7 1931 تهران AR-0201 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 (:SPT)تانداردآزمايش ضربه و نفوذ اس -2-1

 : .......................مرحله نفوذ 3تعداد ضربات برای    ...................  :ارتفاع سقوط: ................ وزن چکش        

 

 (SPT)آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد: 7جدول 

 مرحله نفوذ 3تعداد ضربات برای  ارتفاع سقوط وزن چکش نمونه

    

    

    

 .افتد، گزارش شود اتفاق می( Refusal)هنگامی که حالت پس زدگی: تهنک

 

 

 

 

 

 (درصورت وجود مصالح درشت دانه و شن(:)CPT)آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد -2-2

 (CPT)آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد: 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله نفوذ 3تعداد ضربات برای  ارتفاع سقوط وزن چکش نمونه
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 

 (:لرزه نگاری درون چاهی)آزمايش دان هول -2-3

 : .................سرعت موج طولی:  ..................     سرعت موج برشی......................     :عمق آزمايش

 : .................تعیین طیف ويژه ساختگاهی  (: ................Vs)سرعت انتشار امواج لرزه ای

 : ..................مشخصات دستگاه لرزه سنج  (:  ...................VP)عت انتشار امواج فشاریسر

 (  ...................s  )سرعت متوسط موج برشی

 : .................عمق سنگ بستر:  ..............    سطح آب زيرزمینی:   ................     سختی مصالح موجود

 

 زمايشهای آزمايشگاهیآ -2-7

 :  تعیین وضعیت دانه بندی خاک با توجه به بررسی وضعیت اليه های تحت االرضی از روی -2-7-1

 برگه های پیمايش گمانه ها -

 مشاهدات محلی -

 نتايج آزمايشات صحرايی و آزمايشگاهی -

        …سنگی            …دج           …مخلوط             …شنی           …ماسه ای         …رسی : نوع خاک 

 ...................ساير موارد          

 :تعیین درصد رطوبت -2-7-2

 تعیین حدود اتربرگ -2-7-3

 : ...............................حد خمیری                         : ..............................حد روانی           

 :برش مستقیمآزمايش  -2-7-7

 :34*34نمونه دستخورده بازسازی شده به ابعاد  8نتیجه آزمايش برروی 

 :14*14نمونه دستخورده بازسازی شده به ابعاد  6نتیجه آزمايش برروی 

  :آزمايشات شیمیايی -2-7-5

 : PHتعیین میزان :                 تعیین مقدار کلر          :     تعیین مقدار سولفات
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 …خیر                    …بلی             خاکهای مس له دار در محل وجود دارد ؟     آيا -3

 : در صورت مثبت بودن پاسخ

 …خاک ماسه ای                 …خاک رس اشباع نرم                 …خاک با منشا آلی و نباتی            

 …خاکريزها و خاکهای دستی                   …اک واگرا   خ              …فروريزشی  خاک رمبنده يا          

 ..................................ساير موارد                                   …خاک با منشا زباله و ضايعات  

 …تراکم بسیار م            …متراکم             …سست                …بسیار سست     : میزان تراکم خاک  -7

 …شیب دار         …کمی شیب دار        …کمی ناهموار         …مسطح     :وضعیت توپوگرافی منطقه  -5

 (: از ارتفاع کم به ارتفاع زياد)در صورت شیب دار بودن منطقه، جهت شیب -6

 …از جنوب به شمال                            …از شمال به جنوب   

 …     از غرب به شرق                            …از شرق به غرب      

 : کروکی -4
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 وضعیت شالوده ساختمانهای مجاور  -8

 .........................تعداد طبقات ساختمانهای مجاور .......................  عمق کف شالوده ساختمانهای مجاور           

 (6تکمیل جدول )و آزمايشگاهی پارامترهای ژئوتکنیکی بر مبنای آزمايشات صحرايی -9

 

 

 

 

 

 

 

 (پارامترهای ژئوتکنیکی)مشخصات مصالح : 6جدول

 N64 (N)عمق
توضیح 
 خاک

وزن 
مخصوص 

 (γ)طبیعی

درصد 
رطوبت 

 (ω)طبیعی

ضريب 
 (C)چسبندگی

زاويه 
اصطکاک 

 (Ф)داخلی

مدول 
 (E)االستیسیته

ضريب 
 (υ)پواسون

         

         

         

         

         

 

 : ...............................میزان نفوذ پذيری خاک -14

 : .................................شدت روانگرايی خاک -11

 (:ايران 2844)تعیین نوع خاک و طبقه بندی نوع زمین براساس آيین نامه زلزله استاندارد شماره -12

 : .........................T4,Tsارائه مقادير   : ..............نوع خاک  : ............نوع زمین

 : وضعیت لرزه خیزی منطقه و احتمال وجود گسل و درز و شکاف

 …پهنه با خطر نسبی زياد                          …پهنه با خطر نسبی بسیار زياد     



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  

 معاونت توسعه مديريت و منابع
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 …پهنه با خطر نسبی کم                            …ط       پهنه  با خطر نسبی متوس

 (کمترين فشاری که از طريق کنترل گسیختگی برشی و کنترل نشست بدست آمده است)ظرفیت باربری خاک -13

 (با ارائه رابطه:)ظرفیت باربری نهايی 

 (با ارائه رابطه:)ظرفیت باربری مجاز

 :نوع پی پیشنهادی

         …گسترده              …نواری                     …منفرد    

 .................حداقل عمق کف پی نسبت به سطح زمین طبیعی  

 محاسبه نشست وظرفیت باربری مجاز و نشست -17

 (: .......................با ارائه رابطه)تعیین نشست آنی -15-1     

 (: ...........................با ارائه رابطه:)ل نشستظرفیت باربری مجاز با توجه به عامل کنتر -15-2     

 (: ......................Ks)مدول عکس العمل قائم بستر -15

 ضرايب فشار جانبی خاک -16

 (: .........................................با ارائه رابطه()K4)ضريب فشار جانبی خاک در حال سکون -14-1     

 (: ..........................................با ارائه رابطه()Ka)نبی خاک در حالت اکتیوضريب فشار جا -14-2     

 (: ...................................با ارائه رابطه()Kp)ضريب فشار جانبی خاک در حالت غیر فعال -14-3     

 .....................................................( .............PAE)نیروی کل فشار اکتیو خاک هنگام زلزله -14-7     

     …   خیر               …بلی       ت ظرفیت باربری پی موثر است ؟آيا تراز آب زيرزمینی در محاسبا -14

 : .......................عمق يخبندان در محل  -18

 سیستم دفع آبهای زير سطحی، سطحی و فاضالب -19

 …خیر                …بلی      آيا درمحل پروژه، چاههای قديمی آب يا فاضالب وجود دارد؟   -19-1

     …خیر             …بلی      در صورت وجود چاه، ايستايی و پايداری سازه طرح در معرض خطر خواهد بود؟ -19-2

 …خیر                …بلی       يمی وجود دارد؟ آيا در محل پروژه، مسیر قنات قد -19-3

 …خیر           …بلی      در صورت وجود قنات، ايستايی و پايداری سازه طرح در معرض خطر خواهد بود؟  -19-7
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کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

 …خیر         …بلی    می شود؟  در صورت وجود کانال يا رودخانه دائمی، آيا تهديدی برای پروژه محسوب -19-5

 : ............................حريم کانال يا رودخانه دائمی -19-6    

 : ...........................فاصله محل پروژه از کانال يا رودخانه دائمی -19-4

 ...               : ........................فاصله محل پروژه از کانال يا رودخانه فصلی -19-8

 …خیر            …بلی              آيا احتماال زهکشی آبهای سطحی و زيرزمینی الزم است ؟  -19-9

 …خیر            …بلی     آيا حفاظت شالوده در مقابل خاک يا آبهای مجاور ضروری است؟  -19-14

 … خیر      …بلی          : آيا شمع کوبی در زير فونداسیون نیاز است؟ -24

 :تعداد شمع(:                  نسبت به سطح زمین طبیعی)عمق شمع -21

 : ...........................شیب مجاز گودبرداری -22

 …خیر                 … بلی       جهت پايدارسازی جداره های گودبرداری، به سازه نگهبان نیاز است ؟  -23

 ......................: ...مشخصات پیشنهادی سیمان مصرفی -27

 (: ..........................ارائه توصیه ها)ساير موارد و مالحظات -25

 : ............................مشخصات پی پیشنهادی با توجه به وضعیت ژئوتکنیکی محل  -26

 

 

 

  

 
 

 


