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   سرمقاله                    

 مهسا ابراهیم خانی                                                                                                                                                  

تنظیم گردید و شور و اشتیاق  در فضای صمیمی و مثبت تهیه و 142دومین شماره گاهنامه شورای جوانان گروه مهندسین راه و ساختمان

شک این امر در راستای انسجام و یک سو کلیه همکاران به منظور مشارکت در تنظیم و تدوین مطالب مثال زدنی و قابل توجه بود، که بی

 اهداف شرکت موثر خواهد بود. باشدن اعضاء 

 تری می باشد.تر و متنوعبارالب پرمنتشر شد، شامل مط 1394این گاهنامه نسبت به شماره اول که در مهر ماه  

فرمایان می باشد به اهمیت طراحی و ساخت بیمارستانها مطابق با که موضوع روز بیشتر پیمانکاران، مشاوران و کار "بیمارستان سبز" 

 معیارهای مورد نظر می پردازد.

هایی  بایستی به شیوه "بیمارستان آینده"یت و رهبری کرد. بدیهی است که بیمارستان های امروز را نمی توان با دانش و ذهنیت دیروز مدیر

 جدید و نوآورانه، پاسخگو باشند.

است، محیط ناآشنای بیمارستان های درمانی و بیمارستانی در دنیای مدرن امروزی توجه همگان را به خود جلب کردهفضاهای سبز در محیط

 "اههای درمانی و بیمارستانطراحی فضاهای سبز در محیط "ه به بررسی تأثیراتشود لذا این مقالسبب ترس، نگرانی و تنش بیماران می

 پردازد.می

خواهیم خواند که در بیمارستان کودکان هر چیزی باید متناسب با کودک باشد، تا بیمارستان هیبت و غول آسایی برای  "مقیاس کودک "در

 باشد. کودکان نداشته باشد و مقیاس اشیا باید در سطح چشم کودک

 در برابر آفتاب را خواهید خواند. "چترهای ستونی مسجدالنبی"چگونگی عملکرد 

 جویی هزینه و مدیریت بحران در زمان بحران را مورد بحث قرار می دهد.که تالش بر صرفه "تولید هم زمان برق و حرارت"

ی ها مورد بررسآور شدن پروژهو چگونگی سود "ی بخش خصوصیگذارهای سرمایهجایگاه مشاوران و پیمانکاران جذب و استفاده از فرصت"در 

 قرار گرفته است.

های سبز، گزارش بازدید پروژه اهواز و آغاجاری،  گزارش مباحث دیگر گاهنامه شامل دو مصاحبه، یک مقاله زبان اصلی در مورد بیمارستان

ش گنگره تخصصی ساخت بیمارستان و همچنین مبحث حفاظت رازر ،گنمایشگاه وزارت راه و شهرسازی، نظام آبی تاریخی شهر باستانی شوشت

 و ایمنی پروژه ها می باشد.

بنا بر اعالم مدیریت شرکت سال پویایی و ارتقاء جایگاه فنی تاسیسات، هدف گذاری گردید که شورای جوانان  1395شایان ذکر است سال 

 خواهد گرفت .تمامی تالش خود را در جهت نیل به اهداف مطروحه بکار 

دریغشان سپاسگزاری های مختلف بخاطر زحمات بیعامل محترم و اعضاء محترم هیات مدیره و کلیه همکاران عزیز در بخشدر پایان از مدیر

 می نماییم.

 افزون آرزوی توفیق روز با                                                                                                               
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 هب انم خدا 

 

کایک زعزیانم ...سالی رپ از امید ، نشاط  و تندرستی ربای خانواده صمیمی و مهربان   وند متعال خوااهنم .   142 با رعض تبریک سال نو هب ی  از خدا

قت و عشق شما رد سال   هستم .  1394سپاسگزار تالش ، غیرت ، همت ، صدا

کایک شما رد مواهج با انمالیمات   و روزاهی سخت سال   هستم .  1394سپاسگزار فروتنی ی

فافی است پس هب خوداتن فرصت ش ره انسانی هچ جوان هچ پیر    هچ ضعیف  و هچ قوی از نعمتهای زیادی ربخوردار است ، سال جدید رد زندگی شما  چون آئینه 

 اتزه ای دهید ، امیدوارم بهترینها شیپ روی شما باشد . 

یرد با شور و عالهق و شجاعت گ رهگز از تالش ربای انجام کاراهی جدید نهراسید، جوانی چنین دورانی است،  با تجرهب اهی نو  روربو شوید، ره مانعی هک رد سر راه قرار 

گاه   است هک جوره جوانی رد وجوداتن زنده میشود . از آن عبور کنید آن

 می تواند زیبائی را  دنیب رهگز هک جوانی رد زندگی فقط یکبار هب سراغ انسان می آید  و جوره جوانی انسان را شاد می کند  زریا می توانیم نظاره گر زیبائی اه باشیم .کسی

 ود   و  رد همه امور زندگی  کامیاب شوید لبرزی از عشق و محبت شوید . پیر نمی شود ، اگر می خواهید هب ره هچ دست می زنید طال ش 

 

 رشار از عشق و محبت بادس  1395سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1394هوشنگ رسته  اسفند ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 سخن مدیرعامل
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 49اکنون که این کلمات بر قلم جاری می شود کوتاه زمانی تا پایان سال 

متفاوت از سالهای  291برای خانواده صمیمی و مهربان  49باقی است. سال 

 ایهاین سال در کنار سایر سالقبل بود و نگارنده بر این عقیده است که 

تولد تجربه کرده است، قرار می گیرد. آنچه در پی  بدوکه شرکت از  ،طالئی

 .می آید در تشریح دالئل این موضوع است

 نسل سوم نیروهای انسانی: به منظور تشکیل برنامه ریزی

قریب به چهار دهه در حوزه عمرانی  291گروه مهندسین راه و ساختمان 

بوده است. انتقال تجربیات نسل های علی الخصوص بیمارستان سازی فعال 

اول و دوم نیروی انسانی به نسل بعدی دغدغه ای بسیار مهم است. شورای 

کار خود را آغاز نمود بستر انتقال تجربیات را  2141که در سال  291جوانان 

فراهم نمود و عمالَ مدیران آینده در این مجموعه شناسائی و تربیت خواهند 

 شد.

 : یافزایش بهره ور 

استانداردهای معتبر، بهره وری را استفاده حداکثر از منابع موجود و اثر بخشی 

نتایج تعریف کرده اند. با آغاز  پروژه بیمارستان اطفال اهواز و به جهت پوشش 

دغدغه های کارفرمای محترم در اتمام به موقع پروژه،   برنامه ریزی الزم به 

سانی شرکت صورت گرفت و تیم منظور استفاده بهینه از ظرفیت نیروهای ان

مدیریتی و فنی پروژه با این نگاه انتخاب گردید. میانگین سنی افراد انتخاب 

 شده ، توان فنی و مهندسی و نیز تجهیز یک نهاد نظاره گر و تحلیل کننده 

 

)گروه کنترل پروژه( از عوامل مهم در افزایش بهره وری نیروی انسانی مستقر 

 ی گردد. شاخص های بهره وری برای اکیپ های اجرائی در این پروژه تلقی م

در گروه کنترل پروژه تعریف و هر هفته رصد گردید. ایجاد آرشیو دقیق نرخ 

ا برای سایر پروژه ههای انجام کار از نتایج این موضوع است که سند معتبری 

 تلقی می گردد.

 رویکرد جدید در مدیریت پروژه ها: 

( در مدیریت ساخت General System Theoryنظریه سیستم کلی )

بطور گسترده در کشورهای توسعه یافته به کار می رود. مطابق این نظریه 

یک سیستم ماهیت وجودی خود را با تمرکز بر ارتباط بین اجزاء حفظ می 

نماید. وظایف هر یک از اجزاء پروژه در اولویت اول قرار ندارد بلکه ارتباط 

ف است که اولویت اول را تشکیل می دهد. پروژه مناسب بین قسمتهای مختل

 ساختمانی یک سیستم متشکل از منابع انسانی، مصالح و ابزار است و به

اهداف پروژه کسب گردد. رویکرد سیستمی  شود کهای می بایست اداره گونه

کل را می بیند و نه جزء. در سال جاری در مدیریت پروژه های در دست 

ارستان اهواز رویکرد سیستم تمرین شد. گروه کنترل اقدام علی الخصوص بیم

 پروژه در تشریح و راهبری این موضوع نقش اساسی ایفا کرد.

زیرساخت های الزم برای توسعه شرکت فراهم  49سال  در کوتاه سخن آنکه

گردید و امید است با حمایت مدیرعامل و هیات مدیره محترم این روند در 

 سال جدید ادامه یابد و این چراغ روش بماند.

 

                                                   ...گذشتآنچه  49 سال

 محمد میرهاشمیسید                                                                                                                                          

 34سال 
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 مقاالت

 مقدمه

 مهمترين راههاي از ( يکيGreen architecture) سبز معماري      

 پايداري واژه ي است.معماري  ( درsustainabilityپايداري ) به رسیدن

 ملل سازمان يتوسعه  و جهاني محیط زيست کمیسیون در اولین بار براي

 نسل نیازهاي برآوردن از است عبارت پايداري»: تعريف شد صورتاين به 

 برآوردن نیازهاي در آينده نسل توانايي ساختن مخدوش حاضر بدون

 .« خودشان

معماري سبز براي رسیدن به اين هدف از طريق افزايش کارآيي ساختمان،    

استفاده از انرژي هاي  صرفه جويي در مصرف انرژي، گام برداشتن در جهت

ین در اين ب نو و بطورکلي هم سو شدن با طبیعت، نقش مهمي ايفا مي کند.

 نگرش به رويکردهاي معماري سبز در بین متخصصان معماري مراکز

بهداشتي و درماني از جايگاه ويژه ايي برخوردار است و با اينکه اصول اصلي 

عماري سبز است ولي علل آن در طراحي اين مراکز همگام با اصول کلي م

ديگري در گرايش به طراحي بیمارستان هاي سبز وجود دارد که مورد بررسي 

 قرار خواهد گرفت.

 معماری سبز و اصول پایدار

حل  امروزه راه هاي فراواني براي

مشکالت زيست محیطي معاصر 

در نتیجه بايد  يافت و مي توان

 در معماري رويکرد هاي جديدي را

اتخاذ نمود. يکي از  به اين منظور

اين رويکردها که توسط جانگ جین کیم از دانشگاه میشیگان پیشنهاد شده 

اقتصاد منابع، طراحي :»است به ارائه سه قانون پايداري در معماري مي پردازد

، که هر يک از اين قوانین داراي زيرمجموعه «چرخه عمر و طراحي انساني

 هاي گوناگون به شرح زير مي باشند:

تصاد منابع به دنبال قوانین و راهکارهايي است که منابع طبیعي که در اق

معماري هستند حفظ شوند و جان کالم آن  (Input)حقیقت ورودي هاي 

 و بازيافت (Reuse)، باز مصرف (Reductionعبارت است از کاهش )
(Recycleمنابع طبی ) ،کاهش ورودي عي. در اقتصاد منابع مهمترين گام

(Input)  و مديريت خروجي(Output) .است 

هدف طراحي چرخه عمر، افزايش طول عمر مفید بناها و کاهش تاثیرات 

منفي آن بر طبیعت است که اين هدف از طريق تحلیل فرآيند ساختمان 

ر طراحي انساني ب .سازي و برآورد تاثیر آن بر محیط زيست به دست مي آيد

تعامالت بین انسان و طبیعت متمرکز مي شود و غايت آن کاهش تاثیرات 

 منفي و افزايش تعامالت مثبت انسان با طبیعت مي باشد.

 به اشاره که دهند مي تشکیل را سبز معماري اصول کلي، اصل شش    

باشد اين  مي اهمیت داراي سبز هاي بیمارستان بحث به ورود از قبل آنها

 : اصول عبارتند از

هر ساختمان بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود که ( حفاظت از انرژي: 1 

 .نیاز آن به سوخت فسیلي به حداقل ممکن برسد

ساختمان ها بايد به گونه اي طراحي شوند که قادر به استفاده ( کار با اقلیم: 2 

 .از اقلیم و منابع انرژي محلي باشند

هر ساختمان بايد به گونه اي طراحي شود : کاهش استفاده از منابع جديد( 3 

 ، دخو مفید عمر پايان در   که استفاده از منابع جديد را به حداقل برساند و

 بیاورد. بوجود ديگر هاي سازه ايجاد براي منبعي

معماري سبز به تمامي افرادي که از ساختمان استفاده : احترام به کاربران( 4 

 مي کنند احترام مي گذارد.

هر ساختمان بايد زمین را به گونه اي آرام و سبک لمس : احترام به سايت( 5 

 .کند

در روندي کل گرا براي  تمامي اصول سبز، نیازمند مشارکت: کل گرايي( 6 

 ساخت محیط مصنوع هستند.

 

                                                                        بیمارستان سبز 

 انسیه ریاحی                                                                                                                       

جاي ترديدي نیست که يکي از مهمترين چالش ها و موضوعات جنجال برانگیز قرن جاري در سراسر جهان، مساله انرژي است. يکي از   

هاي است که تمام يا بخش الگوهاي پايداري درمعماري، به حداقل رساندن مصرف انرژي فسیلي، استفاده از انرژي هاي طبیعي و تکنولوژي

و مصرف انرژي در داخل آن صورت مي پذيرد و از مواد و مصالح بي ضرر براي محیط زيست و فناوري هاي نوين  عظیمي از چرخه تولید

 مرتبط با انرژي هاي پاک استفاده مي کند.

ي حهدف اصلي اين مقاله چگونگي استفاده کارآمد از منابع موجود انرژي با بکارگیري تکنولوژي هاي نوين به عنوان سیستم مکمل در طرا  

وري ها و سودآهاي موفق خارجي بکارگیري اين تکنولوژي ها در ساير بیمارستانو در نهايت بر شمردن نمونه باشدمي بیمارستان هاي سبز

 اقتصادي آنها و تاثیر آن بر محیط زيست مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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 بیمارستان سبز

سیستم بیمارستان سبز را بايد يک بسته سبز در نظر گرفت که رويکرد جامع 

در دهه گذشته صنعت بیمارستان سازي  نگر به بخش مراقبت از سالمت دارد.

با هدف کاهش آسیب رساني به محیط دستخوش تغییراتي در شیوه هاي 

ي، ساخت و ساز و بهره برداري شده است .پیشتازان اولیه اين صنعت طراح

وارد  2222از سال . يک ديد تازه به اهداف صنعت بیمارستان آغاز نموده اند

شدن صنعت بیمارستان به طراحي پايدار مورد ارزيابي جدي قرار گرفته است 

احان و توجه به بیمارستان سبز نیز از همین سال ها در راستاي کار طر

بیمارستاني قرار گرفته است.گام نهادن در عرصۀ طراحي و اجراي 

بیمارستانهاي سبز ضمن رعايت اصول پیش گفتۀ اساسي معماري سبز، 

نیازمند هماهنگي با سازمانهاي داراي صالحیت در تعیین استانداردها و 

معیارهاي الزمه جهت ايجاد بیمارستانهاي سبز مي باشد تا همگي طراحان و 

را کنندگان اين نوع عملکردها و فضاهاي فیزيکي ضمن تبعیت از اج

قراردادهاي بین المللي، رويکردي منسجم و واحد در مباحث در ارتباط با 

  سبز داشته باشند. بیمارستانهاي

 مهمترین سازمان های بین المللی مرتبط با معماری بیمارستان سبز

  به شرح زیر می باشد:
LEED (Leadership in Energy 

& Environmental Design) 

Green guide for health care 

Ashe (American society for 

health care engineering) 

Health care without harm 

 کنند مي ارائه سطح چهار در را خود هاي گواهي ها سازمان اين همگي     

 به طوري ولي .دارد مختلف سطوح براي را خود نامه آيین سازماني هر که

 ترتیب به سطوح ساير بعد و باشد مي پالتین گواهینامه از سطح اولین کلي

 سازمان ترين اصلي از LEEDسازمان  .برنز و ايي نقره طاليي، از عبارتند

 فعالیت سبز هاي بیمارستان بودن پايدار بررسي زمینه در که هستند هايي

 موجود هاي بیمارستان دسته دو در را ها سازمان، بیمارستان اين. اند داشته

 تغییراتي ايجاد که است آن نشانگر اين .کند مي بررسي ساخت حال در و

 باعث زيست محیط با آنها کردن هماهنگ و موجود بیمارستان هاي در

فاکتورهاي موثر شود.  مي مربوطه سطح در سبز بیمارستان گواهي دريافت

 :در دريافت گواهینامه بیمارستان سبز

 

 مصالح سبز

ا رطراحي پايدار مراکز درماني، مسائل ايمني مربوط به کارکنان و بیماران 

نظر قرار مي دهد. اولین بررسي گسترده در مورد مواجهه ي کاربران مد

بیمارستان ها با مواد شیمیايي، دارويي و تششعات و رابطه آن با مشکالت 

جدي مانند سرطان، آسم و سقط جنین غیر عمد و معلولیت هاي مادرزادي 

پرستار  1522کودکان و مدت و شدت اين مواجهات در کشور آمريکا بر روي 

ايالت صورت گرفته است. يافته هاي اين تحقیقات شرح مي دهند که  52در 

چگونه کاربران بیمارستان ها روزانه با مخلوطي از مواد خطرناک، که شامل 

پسماندهاي دارويي و گازهاي بیهوشي و مواد شیمیايي ضد عفوني کننده و 

 ناشي ازحتي جیوه موجود در تجهیزات پزشکي شکسته شده و تششعات 

و اينکه هیچگونه استاندارد امني   دستگاه هاي تصوير برداري سرو کار دارند

 براي تضمین سالمت آنها وجود ندارد.

در راهکارهاي طراحي پايدار بیمارستان ها توصیه هاي فراواني در انتخاب 

استفاده از مواد (1 :مواد و مصالح مي توان يافت که برخي از آن ها عبارتند از

یل از قبهند دالح قابل بازيافت که مصرف منابع و مواد زائد را کاهش مي و مص

استفاده از مواد با (2 عايق سلولز، هوموسوت، تخته چندال، پالستیک بازيافتي

و ( Volatile Organic Contaminants -)آالينده هاي آلي فرار VOCانتشار کم 

عدم (3مي گردد. ايش کیفیت هواي داخل که موجب افز VOCيا بدون نشر 

، فرمالدئید، ها، قالي، براده چوبحالل پايه رنگ و روغن، چسباستفاده از 

 جیوه.

 تاسیسات سبز

بکارگیري نور طبیعي و روشنايي روز تاثیر مثبتي بر سالمت انسان دارد. 

 MACHENZI HEALTH)بررسي موردي در مرکز علوم سالمتي مکنزي 

SCIENCE CENTER )د بیماراني که افسردگي دارند با در کانادا نشان دا

روز نیاز به بستري دارند، در  9/16دسترسي به نور خورشید بطور میانگین 

روز در بیمارستان  6/19حالي که بیماران افسرده در اتاق هاي تاريک به مدت 

ويروس و باکتري در  چنین روشنايي روز به کنترل عفونت،مي مانند. هم

 محیط کمک مي کند.

هاي روشنايي مانند المپ فلورسنت که هم ارزان تر است و هم از از چراغ 

نظر زيبايي شناختي پیشرفته است استفاده شود و در صورت استفاده از انرژي 

خورشیدي از ديگ هاي سايز کوچک استفاده گردد. از تاسیسات آب کفا، 

دستشويي هاي آب نگهدار، دوش هاي حمام و هوادهنده هاي شیر آب که 

اهش مصرف آب شده و بعالوه بار سیستم سپتیک يا عملکرد دستگاه باعث ک

ز تجهیزات به طور متمرکفاضالب را نیز کم مي کنند استفاده گردد. استقرار 

 .دهدهزينه آب گرم را کاهش مي

کاهش بار گرمايش )با افزودن توده و اليه باعث  استفاده از بام هاي سبز 

ه بويژ مي شود، تبخیري( طريق سرمايشعايق حرارتي( و سرمايش بنا )از 

اگر بصورت شیشه اي بوده و بعنوان گلخانه و يا سیستم گرمايش غیرفعال 

 توسط 2225نمايد. بر اساس پژوهشي که در سال مي خورشیدي عمل 

Brad Bass  از دانشگاه تورنتو انجام يافت، نشان داده شد که بامهاي سبز

 ژي را در زمستان به مقدار قابل توجهي مي توانند اتالف گرمايش و مصرف انر

 پالتین طال نقره قابل قبول  

 52-02 39-51 33-33 26-32 امتیاز

 %>62 %52-62 %35-52 %25-35 ذخیره انرژی

 سال 12بیش از  سال 5-12 سال 5-3 سال 3زير  برگشت هزینهمدت 
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 81dBکاهش و تعديل شدت صداهايي که تاباعث همچنین  .کاهش دهند

و  يا بیشتر 3dB وارد ساختمان مي شود و از آن خارج مي شود به میزان

باال بردن طول عمر غشاي بام )دو يا سه بار بیشتر( با محافظت از همین طور 

  مي شود. مضر و صدمات آب و هوايي UV آن در برابر اشعات

 پیامدهای طراحی بیمارستان سبز

 .بهبود دوام، کیفیت و قابلیت نگهداري (2. افزايش بازدهي مراکز درماني(1 

هاي با هاي ساختمانبه گزينه يافتن (4 ثبات وضعیت محیط داخلي. (3

جهت ( انتخاب زمینه مصالح ساختماني سبز 5. عملکرد باالي خورشیدي

( صرفه جويي در منابع 6 .زيست ايفاي نقش ما براي کمک به حفاظت محیط

( کاهش نرخ مبتاليان به عفونت هاي بیمارستاني 0 .انرژي و هزينه ها و غیره

( افزايش ايمني و رضايتمندي 3 اري هاي ناشي از آلودگي هاي محیطي.و بیم

( 12کنندگان. استرس بیماران و مراجعه  ( کاهش9کاربران بیمارستان. 

 .( بهبود رفتارهاي محیطي11زندگي با کیفیت باالتر براي بیماران دائمي. 

 موانع موجود در طراحی پایدار بیمارستان های سبز

 : هزینه ها

نگراني در مورد هزينه ها بیش از هر چیز  ASHEبر طبق تحقیق سازمان 

از بکارگیري  را ديگري مديران بیمارستاني و کارشناسان امر سالمت

هاي آمارهاي مختلف هزينه هاي طرح هاي پايدار باز مي دارد.استراتژي

بیمارستان هاي معمولي درصد بیشتر از  0الي  1بیمارستان هاي پايدار را 

اما هزينه اولیه باالتر را بايد نوعي سرمايه گذاري دانست که  کنند.برآورد مي

-يش کارايي مراکز درماني ميب افزادر دراز مدت بازگشته و همچنین سب

ي کمتري مصرف مي کنند و منجر درصد انرژ 32گردد. بیمارستان هاي سبز 

بهتري در درمان بیماران مي گردند و مدت بستري را کوتاهتر  به عملکرد

 نمايند.مي

 عدم پشتیبانی از پروژه های پایدار:

ي اران بر روگذ دار از عمده نگراني هاي سرمايهعدم پشتیباني از طرح هاي پاي

حمايت و پشتیباني گروه هاي فراواني از  ااما امروزه ب اين پروژه ها مي باشد.

سازمان هاي مردم نهاد و اجتماعي از طرح هاي پايدار و ارائه برخي تسهیالت 

دولتي به آنان )نظیر کاهش مالیات و...( اين نگراني تا حدودي برطرف گشته 

 است.

  جی بیمارستان های سبزمعرفی برخی نمونه های خار

 (Meyer Children's Hospitalر )یِمِکودکان بیمارستان 

واقع شده است.     ايتالیا فلورانس بیمارستان کودکان میر در حومه شهر در    

ستان     ضر اين بیمار ست      31222در حال حا شغال کرده ا مترمربع زمین را ا

تخت  152که داراي سه طبقه و

نه و      فاهیم نوآورا استتتتت. م

  ايتتن کتتارامتتد انتترژي در 

م  تان بی به     را مي ارستتت ند  توا

ساختمان عنوان کردشرح زير   ستم     ، : عايق کاري خوب  سی سازي  يکپارچه 

  (بام سبز ، سايه  پنجره و، ورانه نور و روشنايي )جهت و شکل ساختمان   آنو
ستم      سی ستفاده از   هايا

کار    با  باال      آانرژي  مد 

کار    با  باال   آ)تغلیظ    ،مد 

پتتکتتیتتف و شتتتتوفتتاژ    

 تتتهتتويتته  و ديتتواري

هاي ستیستتم   و مطبوع

ر  چیلمانند    هکنند خنک 

( بي آچیلر نوع      و  برق 

بتتتترداري  بتتتتهتتتتره

يد     هاي  انرژي از جد ت

ي  گتتلتتختتانتته ) پتتذيتتر

يتکتپتتارچتته و پتهتن(      

  ايتتن در بتتنتتابتترايتتن 

گونتته        یمتتارستتتتتتان  ب

سي قابل توجهي از     شنا

. همانطور که در تصوير آخر مي بینید،  است  شده کاهش مصرف انرژي انجام  

به فضتتاهاي داخل هستتتند. اين مجموعه تحت    کالهک منابع ورود نور 40

اتحاديه انرژي اروپا، گستتترش يافته و مصتترف انرژي خود را تا حدود  نظارت 

  در برق، کاهش داده است. %32در تهويه و  62%

 (Rendall Children's Hospital) بیمارستان کودکان رندال

تخت در مجموعه درماني  165طبقه و با ظرفیت  9در  ،اين بیمارستان 

شامل بخش هاي مراقبت ويژه و بستري نوزادان و  ،لگاسي امانوئل در پرتلند

کودکان، بخش سرطان و اختالالت خوني کودکان، اورژانس و بخش جراحي 

  ت.ي در نظر گرفته شده استطبقه فوقاني اين بیمارستان براي توسعه آ .است
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طراحي اين بیمارستان با استراتژي هاي متعددي در زمینه معماري پايدار 

 ه درمان طبیعي و تأثیرات محیط درراهکارهاي مربوط ب و آمیخته شده است

شامل لعاب بسیار براق بهبود و سالمت را دنبال مي کند. پوشش ساختمان 

و بازتابنده اي است که تبادل حرارتي را کاهش و کیفیت عايق حرارتي را به 

ي دو جداره و شیشه ها همچنینبیش از استانداردهاي الزم ارتقا مي دهد. 

هاي ، کرتن والبتن و فلز سازه ترکیبي هاي حرارتي، استفاده ازکاري عايق

هاي گچي هاي اکوستیک، تختههمچون کاشي آلومینیومي و مصالح داخلي

بامبو اه گی .مواد بازيافتي تشکیل شده اند پیش ساخته، همه از درصد بااليي

ا هها و روکش به عنوان يک منبع تجديد پذير ماده اي ايده ال براي کف پوش

و پانل هاي سقفي است. از سوي ديگر سموم پايداري همچون جیوه، سرب و 

کادمیوم در تولید مصالح به حداقل رسانده شده است. چسب ها، رزين ها، 

 درزگیرها، رنگ ها همگي فاقد ترکیبات الي فرار آلوده کننده هستند.

 ( Shands Hospital)بیمارستان سرطان شاندز 

اين بیمارستان يکي از مراکز بزرگ درماني دانشگاهي در ايالت فلوريداي  

-بیمارستان هاي سبز از سازمان بینآمريکا مي باشد که داراي نشان طاليي 

آغاز با نگرش تختخوابي از  192مي باشد. اين بیمارستان  LEEDالمللي 

به اتمام رسیده است. کلیه سطوح فضاهاي  2229و در سال  شده سبز طراحي

 PVCعمومي خشک از سطوح وينیلي تشکیل شده است و سطوحي همچون 

که داراي مواد آلوده کننده هستند، به هیچ عنوان در بیمارستان استفاده 

نشده اند. از رنگ هاي مقاوم بیمارستاني به عنوان پوشش نهايي ديوارها 

ت و مبلمان هاي استفاده شده در فضا همگي از مواد فاقد استفاده شده اس

-اند که قابلیت شستشو با مواد پاکفرمالدئید و ساير آالينده ها ساخته شده 

کننده سبز) بي خطر براي طبیعت( را داشته باشند. ديوارها نیز با موادي از 

 جنس فايبر گالس فاقد فرمالدئید، ايزوله شده اند.

 

نور طبیعي در فضا توسط سیستم هاي فوتوسل کنترل مي شوند  استفاده از 

و در نماي بیروني ساختمان نیز از سايبان هاي محاسبه شده استفاده شده 

است تا تمامي اتاق ها ضمن برخورداري از ديد به فضاي بیرون و طبیعت، از 

کیفیت داخلي محیط براي بیماران و  وآسايش حرارتي هم برخوردار باشند 

کنان افزايش يابد. سیستم روشنايي به نوعي انتخاب شده است که با کار

اي ضاز ف محوطهکمترين مقدار مصرف، بیشترين کارايي را داشته باشد. در 

 .سبز به وفور استفاده شده است

 سخن آخر

موجود در کشور به گونه اي  درماني محدوديت ها و نارسايي هاي فضاهاي

است که از الگوي پايداري برخوردار نیست. استفاده از اصول و معیارهاي 

پايداري در مراحل مطالعه، برنامه ريزي، طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري 

پروژه ها به لحاظ توجیه فني و اقتصادي، زيست محیطي و ارتقاي کیفیت 

 اي برخوردار است.  طراحي و اجرا، از اهمیت ويژه

هاي سبز با توجه به آمارهاي باالي ساخت آشنايي با اصول معماري بیمارستان

در مصرف انرژي  بهینه سازيها در کشور و بحث بهسازي بیمارستان و و ساز

و حفاظت از محیط زيست، الزامي به نظر مي رسد. براي اين منظور ايجاد 

معماري پايدار و طراحي مراکز درماني  به منظوربستر آموزش هاي پايه اي 

پايدار در سطوح آکادمیک و جامعه حرفه اي مهندسان در زمینه ايجاد اين 

که تحقق اين امر مستلزم حمايت  رسد،رويکرد نو درکشور الزم به نظر مي

راه وزارت سازمانهاي متولي امر بیمارستان سازي منجمله وزارت بهداشت و 

  باشد. شهرسازي مي و

توان اظهار نمود که براي ايجاد يک بیمارستان سبز صرفاً طراحي مي اينبنابر 

توان بیمارستانهاي موجود و باشد بلکه مي و اجراي آن از ابتدا الزام آور نمي

درحال ارائه ي خدمات را نیز در قالب يک بیمارستان سبز با رعايت اصول 

 د.نمو سازيزسبز تعريف و با اساسي معماري پايدار و
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 نمائید؟ بیان خودتان از کلی بیوگرافی لطفاً-1

هستم و همکاری خود را با  91/80/9431من محمدحسین ضیائی متولد 

با مدرک دیپلم آغاز نمودم و تحصیالت  9431از آبان ماه  931شرکت 

در مقطع کارشناسی به  9414خود را در حین کار در سال دانشگاهی 

 پایان رساندم.

 است؟ بوده چگونه شرکت به شما ورود نحوه-2

به  مشغول 931با توجه به اینکه همسرم چندماه قبل از من در شرکت 

 ای که با من صورت گرفت،و پس از مصاحبهکار شده بودند، با شرکت آشنا 

 مشغول به کار شدم.

 نظر به شرکت، با شما همکاری طوالنی زمان مدت به هباتوج-3

 باشد؟ می موثر پرسنل ماندگاری در عواملی چه شما

توان به عنوان عامل انگیزشی موثر از ترین عاملی که میه نظر من مهمب

بستر برای رشد افراد  931آن نام برد، این است که در سیستم شرکت 

شرکت مهیا گردیده که افراد در هر سازی در باشد و این زمینهفراهم می

باالترین سطح اجرایی را پیدا  حی که باشند، امکان ارتقاء و رشد بهسط

کنند که صد البته این رشد و ارتقاء بستگی به تالش و ممارست خود افراد 

گونه نگرش و همه ما به آن واقفیم، این "دارد و همانطور که تقریبا

ین ریز امدیریت برنامه "دارد و قطعابسترسازی در کمتر سیستمی وجود 

توان علت ماندگاری افراد در شرکت را تقویت باشد و در نهایت میقضیه می

 کند.

 چیست؟ گردید 142 در جنابعالی ماندگاری باعث که عاملی-4

عاملی را که در باال به آن اشاره کردم، علت اصلی ماندگاری من  در شرکت 

بوده است در کنارآن، اعتماد و حسن توجه مدیریت در شرکت از عوامل 

-سالدر  ام بوده که امیدوارم این همکاری موثر حضور بیست و چندساله 

 های آینده ادامه یابد.

 به.پیوستند شرکت به زیادی جوان نیروی 34و33 سالهای طی-5

 آتی سالهای در جوان افراد برای جایگاهی و برنامه چه شما نظر

 شد؟ متصور توانمی

 هاین خیلی خوشحالم که رویکرد شرکت به مقوله جوانگرایی در سالم

قطعا متضمن رشد و اخیر بسیار شدت گرفته و معتقدم این نوع نگرش 

ای رفرم ای نه چندان دور خواهد بود و ایجاد گونهپویایی شرکت در آینده

 شک کارگشا و موثر خواهد بود. گذاری خواهد کرد که بازتابش بیرا پایه

-، میباشدما  با باور اینکه آینده شرکت متعلق به جوانان با انگیزه می   

هم و با در اختیار گذاشتن تجارب بایست بستر حضور موثرتر آنها را فرا

خود، راه را برای رشد آنها هموار کنیم، اما نکته قابل توجه و مهمی وجود 

ار کدارد که جوانان باید به آن توجه کنند و آن این است که  نیروهای تازه

و جوان باید بدانند که به کارشان نباید تنها به عنوان یک شغل به منظور 

گی نگاه کنند، بلکه به عنوان عامل موثر در راستای گذراندن امورات زند

های بالقوه خود نگاه کنند و همچنین همیاری و رشد بالفعل نمودن قابلیت

 ساختارهای سیستم، همواره باید مدنظر دوستان جوان باشد.

 برای اهدافی چه کننده تامین جوانان شورای شما، نظر به-6

 باشد؟ تواند می شرکت

 تواند باشد و من پیشنهادهایترین سوال مییسوال کلید کنم اینفکر می

 بسیاری در ذهنم برای این سوال دارم که الزم است به برخی از آنها بپردازم:

یکی از اهدافی که برای شورای جوانان در ذهنم متصورم این است که  

بایست با حفظ ساختار اصلی شرکت به کنم شورای جوانان میفکر می

ای کاری هت نوگرایانه و توسعه تشکیالتی سیستم در زمینهدنبال تفکرا

بندی شرکت را بیش از پیش تری باشد که اسکلت و استخوانگسترده

ی امستحکم کند . به طور مثال با ایجاد بستر تفکر ساختارهای زیر مجموعه

تحت عنوان یک شرکت هلدینگ، جامعیتی را برای شرکت قائل شوند که 

های مختلفی لف کاری، شیرازه شرکت حفظ و فرصتهای مختدر طوفان

 به منظور توسعه تشکیالتی مهیا شود.

 

 مدیر پروژه(-ضیائیمصاحبه با مدیران )محمد حسین 
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 های جوان سراغهایی که در تیممطلب دیگر این که با توجه به خالقیت   

ها را از نظر توانند سیستمدارم و نیز با توجه به اینکه جوانان امروز می

و  های مختلفد با سایتعلمی و سیستماتیک با توجه به ارتباط قوی خو

ند، شناسی کنهای موفق دنیا، تحلیل و آسیبگیری از تجارب شرکتبهره

کنم شواری جوانان موضوعات و مسائل مختلف کاری در پیشنهاد می

های مختلف بندی کنند و در قالب تیمبندی و دستهها را موضوعکارگاه

 اقدام و با استفاده ازشناسی ها نسبت به آسیبکاری با مراجعه به کارگاه

های موفق، نسبت به ارائه های علمی و عملی و نیز جاری در شرکتروش

ها روش و پیشنهادهای موثر و سازنده اقدام و به نوعی در تصمیم سازی

 کنم در اصالح سیستم بسیار موثر خواهد بود.مشارکت کنند که فکر می

د تر برگزار کنناد قدیمیهمچنین شواری جوانان جلساتی را با حضور افر   

های و از روش طوفان فکری استفاده کنند و تمام مطالب افراد را در حوزه

ندی ببندی، دستهمختلف اخذ  و سپس یک تیم مطالب عنوان شده را جمع

های کاربردی به و تفکیک کنند و به ترتیب اهمیت و اولویت در حوزه

 هایاتی شدن دیدگاهمدیریت پیشنهاد کنند و همچنین سعی در عملی

 مثبت شود. 

 ودخ های پروژه در شرکت جوانان تیم از اید توانسته تاکنون آیا-7

  ؟ ببرید ایی بهره آنها با مشورت از و کنید استفاده

های مختلف کار کردم و هم اکنون هم ن با افراد جوان بسیاری در پروژهم

ر پویایی قش "و قطعا اندساختار اصلی کارگاه اهواز را جوانان تشکیل داده

جوان در کارگاه بسیار موثر خواهد بود و نکته قابل تامل این که با توجه 

-شان در کارگاه بسیار پر فایده میبه بروز بودن جوانان، استفاده از نظرات

باشد، فقط نکته ظریفی در این جا وجود دارد و آن این است که ما باید به 

س همکاری و داخل بازی بودن همواره روشی با جوانان برخورد کنیم که ح

 در آنها زنده باشد. 

 ت؟چیس انسانی نیروی بین رقابتی فضای ایجاد از شما ارزیابی-8

شک یکی از وظائف ما ایجاد فضای رقابتی سالم و بدور از حاشیه در یب

باشد، فقط باید حواسمان باشد که خطوطی را برای این فضا قشر جوان می

کنیم که خدائی ناکرده از مسیر رقابت سالم خارج نشوند تدوین و تعریف 

 مسائل انگیزشی تاثیر به سزائی در این عرصه خواهد داشت. "و قطعا

 است؟ چگونه شرکت های کارگاه در انسانی نیروی ساختار-3

-نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمان و به تبع آن هر کارگاهی می

 931های شرکت نیروی انسانی در کارگاه رسد ساختارباشد و به نظر می

ساختاری مستحکم و هدفمند است و جایگاه افراد تا حد امکان تفکیک 

شود که باشد و در مجموع یک هدف دنبال میشده و تعریف شده می

 باشد.برگرفته از خطوط اصلی تدوین شده توسط مدیریت می

 اجهمو هایی چالش چه با عمدتاً خود وظائف محدوده در-11

 هستید؟

ها با آن روبرو بودم دو مورد بوده ترین چالشی که در طول این سالمهم

های زیادی را از این جهات متحمل که معتقدم متاسفانه شرکت آسیب

 قیق دشده است: اول این که عدم وجود تیمی که عملکرد سیستم را به طور

 حث و بررسیشناسی کند و مورد بمورد تجزیه و تحلیل قرار دهد،  آسیب

 توان گفتقرار دهد و دوم کمبود یک تیم قوی بازرگانی، که به جرات می

تداوم حیات هر سازمانی در گرو قدرتمندی ساختار واحد بازرگانی آن 

سد رباشد. البته قابل ذکر است که در راستای رفع نکته اول به نظر میمی

تر به ر و قویتهایی در حال برداشته شدن است که امیدوارم علمیگام

حرکت خود ادامه دهد و شورای جوانان در این حیطه ورود پیدا کند تا به 

 شناسی کامل نزدیک شویم.مرز آسیب

 نظراتی نقطه چه شرکت رفاهی و آموزشی های برنامه مورد در-11

 دارید؟

-بایست هدفمند و با تداوم و توالی پیهای آموزشی میمعتقدم که برنامه

ود، شهای مختلف احساس میو با توجه به نیازهایی که در حوزه گیری شود

گیری الزم از آن صورت های آموزشی مناسب برگزار شود و بهرهبرنامه

رسد که شورای جوانان پذیرد . در ارتباط با مسائل رفاهی به نظرم می

تواند در قالب یک تیم مسائل رفاهی فردی و خانوادگی پرسنل را می

اهی ای مسائل رفعنوان واحد مستقلی با اساسنامه تعریف شده بررسی و به

 گیری نمایند.را پی

 شرکت در خود حضور دوران طی در که ای خاطره ترین جالب-12

 نمائید؟ بیان را اید داشته

یکی از بهترین  سمینار مدیریت کیفیت مطرح کردم همانگونه که در

آن مراسم، آقای  درسالگی شرکت شکل گرفت.  98در تولد  خاطراتم

شرکت میگذرد و  رمهندس رسته اعالم کردند که اکنون ده سال از عم

خیلی از رقبای ما قصد خارج کردن ما را از این کار دارند، ولی مطمئن 

سال آینده مهیا است و این هدف در آن  98باشید حداقل بستر برای دوام 

آخرین خاطره  . ها باعث دلگرمی بسیاری برای من و همکارانم شدسال

خوشی که برایم به جا مانده مربوط به بازدید کارکنان دفتر مرکزی از 

کنم انرژی مثبتی که از این بازدید کارگاه بیمارستان اهواز بود که فکر می

 ام باشد.ترین خاطرات کاریدریافت کردم جزء فراموش نشدنی

 ؟و در پایان

 جوانان دارم. در پایان یک سوال و یک تشکر از تشکیالت شورای

سوال: در یک سال و نیمی که از تاسیس این شورا میگذرد چه اقدامی 

سازی و راهکاری در مرامنامه صورت گرفته و چه تصمیم 1نسبت به بند 

 راه بهبود سیستم صورت گرفته است؟

و تشکر از این بابت که در گاهنامه شماره یک به مسائل مدیریتی بسیار 

الزم است از گردآورندگان آن کمال تشکر را  خوبی اشاره شده بود که

ود که ای بداشته باشم و یکی از مطالبی که به نظر خیلی جالب بود  مقاله

عنوان شده بود که به  "وریمهمترین عوامل موثر در کاهش بهره"درباره 

 نظر من الزم است مدیران سطح یک بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

 

 "ساخت آینده را جوانان خواهند"
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 مقدمه و هدف 
می گذرد، ولی  ما همچنان از  12هرچند تقریبا نزدیک به دو دهه از قرن 

سیستم هایی استفاده می کنیم که در قرن گذشته ایجاد شده اند. با گذشت 

زمان بایستی جهت برنامه ریزی برای بیمارستان هایی تالش کنیم که 

نیازهای کیفیت و ایمنی بیماران را در آینده پوشش دهند و محیط های ایمن 

سالمت، فراهم آورند.  توسعه بیمارستان  و کارا برای شاغلین در عرصه مراقبت

 ها باید برای همه در آینده مفید باشد.

مدیران و نوآوران بخش سالمت بر این باورند که بكارگیری تكنولوژی های 

جدید و پیشرفته فقط در محیط های ناب امكان پذیر است. با توجه به این 

ر دارند، ضروری است که بیمارستان های امروزی در فضای رقابتی و پویا قرا

که برای توسعه بیمارستان ها علی الخصوص ارتقای کیفی آن ها، خود را به 

طور جد در عرصه رقابت و چالش با سایر سازمان هادر عرصه جهانی ببینیم 

. بدیهی است که در چنین شرایطی تیم های کاری بیمارستان نیز برای 

 عمل کنند و خود را با تصمیم گیری های اساسی و حیاتی می بایست چابک

نیازها، تقاضاها و تغییرات آتی، هماهنگ و منطبق نمایند.مدیران بیمارستان 

که در فضای رقابتی بكار مشغولند، به این نكته به خوبی واقف اند که ایجاد 

تعادل بین الزامات فرآیند مدیریت ناب در مقایسه با ایجاد تعادل بین الزامات 

 است که نیازمند خالقیت و نوآوری می باشد. یک تیم فنی، علم وهنری

 اصول توسعه بیمارستان های آینده 
م بندی شده است: تداوم اقتصادی، ین موضوع بر حسب پنج اصل تقسیا

 پذیرش فناوری، مراقبت بیمارمحور، تامین نیرو و طراحی بیمارستان.

 

راهنماهایی جهت حفظ تداوم اقتصاد بیمارستان ها به شرح زیر ارائه شده 

 است:

عملكرد و سیستم های پرداخت جهت تحقق اهداف مرتبط همتراز کردن  •

 با کیفیت و کارایی

 استفاده از ابزار بهبود فرآیند جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه ها •

پیگیری گزینه های پوشش خدمات به جهت تضمین دسترسی بیمار به  •

 خدمات مراقبت سالمت و افزایش توان پرداخت آنها

که چگونه بیمارستان های عمومی و تخصصی  رسیدگی به این موضوع •

 توانند رسالت اجتماعی خود را برای ارائه مراقبت سالمت ، محقق سازند.می

پذیرش تكنولوژی نیز جهت بهبود کیفیت و ایمنی بیمار، از ضروریات است. 

فناوری اطالعات، استمرار مراقبت را جهت مراقبت اجتماعی و مراقبت در 

. این تغییر به صورت یک سیستم مبتنی بر فناوری، منزل، حمایت می کند

موجب خواهد شد تا ارائه کنندگان مراقبت و مدیران ، تعریف بیمارستان را 

 مجددا مورد ارزیابی قرار دهند.
-عناصر زیر در خصوص فناوری در بیمارستان های آینده، مدنظر قرار می

 گیرند:

حمایت از پذیرش گسترده تدوین طرح تجاری و تامین مالی پایدار جهت  •

 فناوری اطالعات سالمت

طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار و مراقبت همگام با پذیرش فناوری  •

 اطالعات سالمت

استفاده از فناوری دیجیتال جهت حمایت از مراقبت بیمارستانی بیمارمحور • 

 و گسترش مراقبت ورای دیوار های بیمارستان

ن قابل اعتماد جهت ارزیابی فناوری و ارائه اعطای اختیارات به متولیا •

 راهنمای سرمایه گذاری در فناوری های بیمارستانی

 طراحی و ساخت بیمارستان های آینده        

 آتنا میرقاسمی                                                                                                                             

اسخگو  پبا افزایش هزینه های مراقبت سالمت و پیچیدگی رسیدگی به بیماران بستری امروزی، بیمارستان ها بایستی به شیوه هایی جدید و نوآورانه،     

  ش و ذهنیت امروزآنچه بدیهی است این است که، بیمارستان های امروز را نمی توان با دانش و ذهنیت دیروز مدیریت و رهبری کرد. چنانچه با دان باشند.

ه  گاهی و چنیز نمی توان بیمارستان های آینده را مدیریت و رهبری نمود. این واقعیتی است که دانش در حال توسعه مدیریت ، چه در مراکز علمی ودانش

 در حوزه های عملی و تجربی به آن باور دارد. 

 

21 
 ( پذیرفته شده است.94این مقاله در دومین کنگره ساخت بیمارستان )اسفند 



 

 
 2934ماه اسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان

 مقاالت

 پذیرش فناوری هایی که موجب صرفه جویی در نیروی کار می شوند •

مراقبت بیمارمحور، مفهومی است که چندین سال است کمیسیون مشترک 

یک بیمار ، محور  بهداشت و درمان آن را مطرح کرده است. پر واضح است که

مراقبت است ، اما به طور معمول ما بیمار را در مراقبت شریک نمی دانیم 

.این مفهوم، بخشی ضروری از مراقبت با کیفیت باال و ایمن تلقی می شود. 

به عالوه، اعضای خانواده و سایر نزدیكان بیمار نیز بخشی از شرکای مراقبت 

یابی به مراقبت بیمار محور، توصیه سالمت می باشند. اقدامات زیر جهت دست

 شده اند:

پذیرش ارزش های مراقبت بیمارمحور به عنوان یک اولویت برای بهبود  •

 ایمنی بیمار، رضایت بیمار و کارکنان

دخیل کردن اصول مراقبت بیمارمحور در فعالیت های نهادهای نظارتی  •

 بیمارستان و اقدامات شفاف سازی

کت بیمار و اعضای خانواده وی نظیر کم بودن سواد رسیدگی به موانع مشار •

 سالمت ، ترجیحات فرهنگی و پرسنل

حذف اختالف ها در کیفیت مراقبت برای اقلیت ها، فقرا، سالمندان و  •

 بیماران روانی

بهبود کیفیت مراقبت بیماری های مزمن از طریق مراقبت هماهنگ و  •

 چندزمینه ای

 فرآیند ، جهت ارتقای کیفیت و ایمنی.استفاده از ابزارهای بهبود  •

تامین نیروی انسانی نیز خصوصا باتوجه به کمبود شدید متخصصین خاص 

در بهداشت و درمان،  عنصری ضروری برای بیمارستان های آینده محسوب 

می شود. این گزارش، جهت پوشش نیازهای آتی در خصوص نیروی کار ، 

 توصیه های زیررا ارائه می کند:

ن سیاست های مناسب مهاجرت و جبران خدمت برای مناطقی که با تدوی •

 کمبود نیروی کار سالمت مواجه اند . 

گسترش آموزش حرفه ای سالمت و ظرفیت آموزش جهت تطبیق با  •

 تقاضای رو به رشد برای شاغلین سالمت . 

فرهنگ سازی محیط کار به طوری که نیروی کار سالمت را جذب و ابقا  •

 کند. 

وسعه دانش و مهارت های حرفه ای مورد نیاز برای محیط های پیچیده ت •

 مراقبت سالمت . 

 آموزش متخصصین سالمت جهت ارائه مراقبت مبتنی بر تیم.  •

توسعه صالحیت و شایستگی های متخصصین سالمت جهت مراقبت از  •

 بیماران سالمند.

ن احی بیمارستاپنجمین و آخرین حیطه اصلی در بیمارستان های آینده ، طر

می باشد. مستنداتی وجود دارد مبنی براینكه مختصات طراحی بر ایمنی 

 بیمار و برون دادهای مراقبت سالمت تاثیر می گذارند. این مختصات، محیطی 

 حمایتی برای پرسنل بیمارستان نیز فراهم می کنند. 

این ساخته نمی شوند.  "طراحی ایمن"متاسفانه، بیمارستان ها هنوز با   

 مقاله اقدامات زیر را در این خصوص پیشنهاد می کند:

بهبود ایمنی با اصول طراحی مبتنی بر شواهد نظیر اتاق های واحد، تمرکز  •

 زدایی ایستگاه پرستاری و مواد کاهنده صدا

رسیدگی به اولویت های مهمی نظیر کنترل عفونت و آمادگی اورژانس در  •

 طراحی و احداث بیمارستان

مشارکت پزشكان و سایر کارکنان، بیماران و اعضای خانواده شان در فرآیند  •

طراحی جهت بهبود جریان کاری پرسنل، ایمنی بیمار و ایجاد محیط بیمار 

 محور

طراحی انعطاف پذیر ساختمان جهت تطبیق با پیشرفت های پزشكی و  •

 فناوری 

طراحی بیمارستان در طراحی و احداث بیمارستان )  "سبز"شمول اصول  •

 سبز(.

 جمع بندی وتحلیل 

از آنجایی که محیط بیمارستان ها در دو سه دهه اخیر به شدت تحت تاثیر 

محیطهای صنعتی قرار گرفته است، لذا با تغییرات عظیم، با شتابی غیر قابل 

تصور در تقابل می باشند. بسیاری از مدیران بخش سالمت به خوبی واقفند 

ند . وین دارکه برای مدیریت بیمارستان های خود نیاز به نگرش و تفكری ن

تفكر ناب ، چشم انداز وبصیرت الزم را برای رهبری و هدایت بیمارستان ها 

فراهم می آورد. با ایجاد این بصیرت و تفكر، مدیریت بیمارستان ناب، مفاهیم 

و تكنیک های جدیدی بكار می گیرد که می تواند تاثیر شگفت انگیزی بر 

. در این راستا بیمارستان هایی  محیط های پویای امروز و فردا بر جای بگذارد

موفق خواهند بود که برای حفظ حیات و توفیق خویش مجهز به سه مهارت 

مهارت در ایجاد ایده  -اساسی یعنی، مهارت در فهم شرایط نامعین آینده 

مهارت در اجرای برنامه های جدید با  -های نو متناسب با شرایط جدید 

 سرعت و راندمان باال، باشند. 

 نین در ایجاد پنج قابلیت اساسی زیر توانمند گردند:همچ

ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب برای پذیرش تغییر و انطباق با شرایط جدیدو  •

 شرایط آتی در راستای ناب شدن

ایجاد قابلیت های مدیریتی برای تشخیص و تعریف مسایل سازمانی که  •

رای راه حل ها و ارزیابی حرکت بسوی ناب شدن را آغاز نموده است، ارایه و اج

 نتایج 

 ایجاد قابلیت های الزم برای انجام کار گروهی در یک بیمارستان ناب  •

 ایجاد توانمندی الزم برای برنامه ریزی استراتژیک  •

ایجاد سیستم های الزم انگیزشی برای تشویق و ترغیب افراد به جهت  •

 ه ای روشن و پر افتخار.تعقیب اهداف جدید در یک بیمارستان ناب برای آیند

ویژگی های بارز بیمارستان های ناب و اعمال مدیریت ناب در آنها در دارا    

بودن مدل های ذهنی توسعه یافته، به جهت ایجاد رابطه بین فعالیت های 

جاری و آینده می باشد . بر این اساس بیمارستان های ناب توانمندی ارتقای 

ی دراز مدت تغییر از فعالیت های روزانه خود را همراه با اثربخشی برنامه ها

 وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب را دارند.                                      

 

 

 منابع مطالعاتی: 

مدیریت بیمارستان ناب، بهبود مستمر و تفكر ناب در "کتاب -2

، تالیف دکتر سوگند تورانی، انتشارات عبادی فر، چاپ اول "بیمارستان

 92زمستان 

دکتر سوگند -گزارش کمیسیون مشترک خدمات بهداشتی و درمانی -1

 تورانی

29 



 

  
 2934ماه اسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان

 مقاالت

 تحقیق ضرورت و همیتا

 اعظم بخش که گردد مي مالحظه ، درماني مراکز از آمده عمل به ارزيابي با

 انطراح و ريزان برنامه توجهات تمام و دهند مي تشكيل بسته فضاهاي را آن

 شامل باز فضاهاي و منظر ميان، اين در. است دروني فضاهاي به معطوف

 ايران درماني درمراکز. اند مانده مغفول شايسته توجه از ها وباغچه محوطه

 درماني باز فضاهاي کيفيت ارتقاء هدف با کاربردي تحقيقات و مطالعات

 صورتي در. است نشده انجام جزئي، مورد چند جز به بيماران، بهبود درخدمت

 مؤثرتري نقش بيماران درماني اهداف پيشبرد در توانند مي فضاها اين که

 توان مي موجود، اي وحرفه علمي خأل به توجه با راستا، اين در. باشد داشته

 بيمارستان برخي. گرفت توجهي قابل کمك منظر حرفه و معماري دانش از

 باييزي ضمن که اند شده ساخته انگيز شگفت هاي طراحي اساس بر دنيا هاي

 هاي ساختمان. است رفته بكار نيز نوين هاي فناوري ها آن در محوطه و نما

 حيطدرم سرزندگي کاهش باعث و است کننده کسل ها بيمارستان يكنواخت

 خصوص به درماني هاي محيط اهميت به توجه با. شود مي درماني هاي

 کمك بر عالوه تواند مي درماني هاي محوطه مطلوب طراحي ها بيمارستان

 ها محيط اين  سازي  سرزنده در مؤثرتري نقش درمان اهداف پيشبرد به

 .باشد داشته

 پژوهش پیشینه

 رمانيد اثرات بر «امريكا شناسي روان پدر» راش بنيامين دکتر نوزدهم قرن در

 .کرد تاکيد رواني هاي بيماري به مبتال افراد بر سبز فضاهاي

 بخشي اشف هاي فرايند گيري شكل در تواند مي فيزيكي فضاي که همانگونه

 پايش ايبر پيشرفته هاي آوري فن با ترکيب در و باشد داشته مشارکت انسان

 کاهش در چشمگيري هاي پيشرفت به منجر عفونت، کنترل و فيزيولوژيكي

 (.Graeme Robertson)شود بيماران رضايت جلب و روز تخت

 کارکنان و بيماران تنش کاهش بر که عواملي بررسي مبناي بر اين، بر

 يمارستانب چندين بيماران از که نظرسنجي طبق و است تأثيرگذار بيمارستان

 از متفاوت بيماري نوع و بستري محل سن، نظر از که بيماراني) آمد عمل به

 زيكيفي شرايط اهميت به نسبت ها آن همه تقريباً که شد مشخص( بودند هم

 الكن،ب انداز، چشم باغ،) سبز فضاي به دسترسي بودن مطلوب و درماني محيط

 مكري) داشتند مثبتي نظر( طبيعي مناظر و ساختمان داخل گياهان

7991.)  

   ها بیمارستان و درمانی فضاهای در سبز فضاهای طراحی تاثیر بررسی

 مومنی مینا الهی، مینافیض                                                                                          

 رب کالبدي، هاي محيط اين. گذرانند مي بشر، دست ساخته مصنوعي هاي محيط در را خود زمان بيشتر ها انسان امروز، مدرن زندگي در    

 رد طوالني هاي ساعت گذراندن از ناشي تنش کاهش ها، توانايي تقويت به تواند مي مكان يك از خوب طراحي گذاردمي اثر ها انسان رفتار

 رمانيد مراکز اخير، هاي سال در مردم نياز به گويي پاسخ براي کشور در درماني مراکز گسترش دنبال به. نمايد کمك يكنواخت هاي محيط

  بسته هاي مكان يکمّ گسترش ها، آن ايجاد از اصلي هدف که ، آمده وجود به مطلوب باز فضاهاي فاقد و بسته هاي درساختمان فراواني

  سايت باز فضاهاي تأثير پيرامون تحقيق و بررسي اهميت به تا است مناسبي زمان و شده متعادل فوق نياز حاضر حال در. است بوده درماني

 .است درماني هاي محيط باز فضاهاي مطلوبيت عوامل استخراج پژوهش، اين هدف. شود پرداخته درمان کيفيت ارتقاي بر درماني هاي

 فرايند از مؤلفه يك عنوان به شده، ساخته بناهاي مورد در شناسان روان و پرستاران پزشكان، معماران، طراحان، ريزان، برنامه امروزه    

  يم بيمار افراد بهبودي و درماني روند افراد، سالمتي بر درماني هاي محيط اثر دهنده نشان خاص، طور به مطالعات اين. کنند مي ياد درماني

  محيط يفضع طراحي بنابراين گردد، مي بيمار تنش و ناراحتي و ترس سبب بيمارستان آشناي نا محيط در گرفتن قرار و شدن بيمار. باشد

 رايب مطلوب هاي محيط طراحي به به منظور مطالعه خواستگاهامر  همين .بگذارد منفي تأثير بيمار روان و سالمتي بر تواند مي درماني، هاي

  از اگونيگون هاي ايده شاهد و يافته بيشتري رونق روز به روز يافته، توسعه کشورهاي درماني مراکز در طبيعت از استفاده. باشد مي بيماران

 ديرينه نگرشي با درماني بناهاي معماري ما کشور در متاسفانه اما. هستيم امروز جهان در درماني فضاهاي از مهمي جز عنوان به باغ طراحي

 .شود تلقي ضروري غير عامل عنوان به شايد و نداشته آن در نقشي شفابخشي خاصيت که گردد مي دنبال

24 



 

 
 2934ماه اسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان
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 رست و ناراحتي هنگام به که بود شده انجام بيماران روي بر که بررسي دو در

 نبيرو طبيعت به بيماران اکثر که شد مشخص کنند، مي انتخاب را کجا

 (.7997 مارکوس و فرانسيس) ميبرند پناه ساختمان

 اآمريك کشور در ، درماني هاي محوطه هاي باغ سيستماتيك ارزيابي اولين

 و تجزيه مشاهده، وسيله به ها بيمارستان در باغ چهار آن طبق که شد انجام

 در اوقاتي گذراندن از بعد بيماران درصد 99. شد بررسي مصاحبه و تحليل

 نسبار و مارکوس) کردند مي احساس خود حال در مثبتي تغيير سبز، محوطه

7991.) 

 کاهش از است عبارت درماني مراکز در طبيعت حضور مزاياي خالصه طور به

 حملت ي آستانه افزايش کنندگان، مالقات و پرسنل بيماري، از ناشي تنش

 اب زندگي کاربران، افسردگي کاهش مسكن، داروهاي از استفاده کاهش و درد

 ود،بهب زمان مدت کاهش ها، هزينه کاهش دائمي، بيماران براي باالتر کيفيت

 (.0999 اولريش) پرسنل شغلي رضايت افزايش و بيمار مندي رضايت

 سبزشهری فضاهای در دارویی گیاهان مزایای

 اردد وجود متفاوتي هاي اقليم ايران کشور در: سبز فضاي در تنوع افزايش •

 وتوانائي اه سازگاري به توجه با. است زياد نيز آن دارويي گياهان تنوع بنابراين

 و ها گونه تنوع سبز درفضاي ها گونه اين بكارگيري دارويي، گياهان هاي

در  و کند مي دوچندان را( سازگاري و اندازه فرم، رنگ، نظر از) ها اکوتيپ

 وجود .شود مي بيشتر طراحي انعطاف و طرح موفقيت اطمينان ضريب نتيجه

 يفرهنگ احوال و اقليمي توانايي از اي نشانه سبز فضاي در دارويي گياهان

 غيربومي و شمار انگشت هاي گونه از استفاده حاليكه در است، منطقه

 .دارد همراه به را احداثي هاي اکوسيستم شكنندگي سبز درفضاي

 احداث به خاک و آب مرغوب منابع اختصاص: ها هزينه از بخشي جبران •

 کشاورزي يك درجه اراضي در بزرگ شهرهاي رشد بواسطه که سبز فضاي

 فضاي گسترش حال در و وسيع سطح است، گرديده اجتناب غيرقابل امري

 سبز، فضاي احداث اجرايي و فني کادر و وداشت کاشت هاي هزينه و سبز

 دباي زيست محيط و خود سالمت براي شهروندان که است سنگيني بهاي

 ينههز و بهداشتي مخارج آن، از گريز و جويي صرفه که بهايي کنند، پرداخت

 ارزش برآورد کالن ديد در. آورد خواهد بار به بيشتري بسيار اجتماعي هاي

 يازن سبز فضاي در آن مانند و تفريحي حفاظتي، محيطي، زيست معنوي هاي

 ارزش يانب به آن اساس بر بتوان که است هايي تخصص و گسترده امكاناتي به

 ريالي هاي ارزش خوبي به مردم اکثريت براي ها ارزش اين. پرداخت واقعي

 نههزي از بخشي سبز فضاي در دارويي گياهان کشت با. نيست لمس قابل

 زمراک به ها مكان اين نزديكي به توجه با و است بازيافت قابل ريالي هاي

 والًمعم بومي گياهان آبي نياز. يابد مي کاهش نيز نقل و حمل هزينه درماني

 ريآبيا آب مصرف در جويي صرفه امر اين که است غيربومي گياهان از کمتر

-فارغ مانند داوطلباني و شود مي ايجاد شغلي فرصت مسير اين در. است

 افراد و بازنشستگان مدارس، محصلين طبيعي، منابع و کشاورزي التحصيالن

 مانند توليد از ديگري مراحل توانند مي سود از درصدي قبال در عادي

 .دهند انجام را دارويي گياهان کردن خشك و جداسازي برداشت،

 روي از يا و اختيار به زمين که هايي مكان در: بادي فرسايش کنترل •

 يا و شديد بادهاي وزش با آيش زمان و شود مي رها آيش بصورت اضطرار

 کنترل در مؤثر بسيار هاي راه از يكي روبروست، ازبارندگي ناشي رواناب

 ايبقاي. است آيش از قبل محصول بقاياي گذاشتن جاي بر خاک، فرسايش

 براي شود، مي برداشت آنها بذر تنها که ماريتيغال و کرچك مانند محصوالتي

 يداروي گياهان از استفاده همچنين. رسد مي نظر به مناسب هدف اين تأمين

 فرسايش کنترل در توانند مي آويشن و اسطوخودوس زوفا، مانند چندساله

 مجاورت رد اکاليپتوس و اکاسيا مانندسنا، گياهاني کاشت. باشند مؤثر بسيار

 و ورک خارشتر،. هستند کوير ازپيشروي جلوگيري در مناسبي موانع کوير،

 زمين رد آنها کشت بنابراين بسيارسازگارند، تند شيبهاي با ابوجهل هندوانه

 نظير وييدار گياهان. باشد خاک درحفظ مهمي عامل تواند مي دار شيب هاي
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 ؤثرم بسيار بادي فرسايش از جلوگيري و بادشكن احداث جهت اکاليپتوس 

 اربسي نيز شناختي بوم خدمات ارائه در دارويي گياهان بنابراين. هستند

 .هستند توانمند

 گیاهی جدید های گونه انتخاب

 ظرن مد بايستي ذيل، موارد جديد گياهي هاي گونه انواع بررسي و انتخاب در

 .باشد

 هوائي و آب خصوصيات با شده معرفي گياهي گونه سازگاري: سازگاري •

 مي نهگو بقاي نهايت در و تكثير رشد، قدرت رفتن باال باعث امر اين منطقه

 .گردد

 اهگي ظاهر و شكل که نحوي به گياه جديد گونه: آراسته ظاهر و زيبايي •

 ضايف کارشناس نظر و ديدگاه رابطه اين در که باشد، نظر مورد محل مناسب

 ياهگ گونه يك از مناسب استفاده عدم. است برخوردار اي ويژه اهميت از سبز

 گاهي آنكه ضمن گرديده محوطه زيبايي کاهش باعث نظر، مورد محل در

 نبوها گياهان از چنانچه نمونه عنوان به گردد مشكالتي بروز باعث است ممكن

 يابي جهت و ديد کاهش باعث گردد، استفاده رو پياده و معابر حواشي در

 .شود مي مناسب

 رمانید مراکز برای شفابخش باغ یک های ویژگی و خصوصیات تبیین

 شناختي-زيبايي کارکرد فقط که هستند هايي باغ شفابخش هاي باغ» 

 بيماري ايشف باعث کنند مي برقرار کاربر با که ارتباطي خاطر به بلكه ندارند؛

 ايجاد از تر عالي مرتبه در و شده او رواني و روحي خصوصاً و جسمي هاي

 به دستيابي براي حال(. 7131 نيكبخت،) «کنند مي جلوگيري او در بيماري

 طريق از درماني، مراکز در شفابخش باغ از جامعي تخصوصيا و هاويژگي

 مفهومِ قارپور ي مطالعه در. است شده انجام موضوع ادبيات مرور و بررسي

 احساسي، ذهني، معنوي، شفاي شامل شفا، مختلف هاي روش و شفا

 مختلف تعاريف ي ارائه از پس و گرفته قرار بررسي مورد جسمي و اجتماعي

 ياجتماع نمادين، مصنوع، محيط شامل آن گوناگونِ انواع شفابخش، محيطِ از

 مؤلفه به نيكبخت ي مطالعه در(. 7131قارپور،) است شده بررسي طبيعي و

 تأکيد عموماً ها آن در که شده اشاره شفابخش هاي باغ طراحي جهتِ هايي

 زاده امين( 7131نيكبخت،) است انسان حواس با منظر ارتباط ي جنبه بر

 تيرهياف بعنوان شهري، زميني در را طبيعت شفابخشي خاصيت از استفاده

 يطراح در را کلي اصل سه و نموده؛ بررسي شهرنشينان سالمت ارتقاء جهتِ

 :از عبارتند که نمايد؛ مي معرفي شفابخش هاي باغ

  طبيعت با تماس  •

 طبيعي منظر مشاهده  •

  جمعي و فردي نيازهاي ارضاي  •

 (7131 زاده، امين) محيطي آسايش شرايط •

 دهرسي انجام به همكار و ميكائيلي و علومي توسط که ديگر مطالعه دو در

 در مؤلفه هفت به اولريش، و 19کاپالن مارکوس، نظرات بررسي با است

 در شفابخش باغِ طراحي با که است؛ شده اشاره شفابخش هاي باغ طراحي

 صحرايي و ميكاييلي ؛7133 علومي،) باشد مي مرتبط بسيار ها بيمارستان

 کتابِ مطالبِ تحليلِ و فوق مطالعات هاي يافته گذاري برهم از(. 7133 نژاد،

 مارکوس) مارکوس نظرات و ،(بارنس و مارکوس) « درماني مراکز در ها باغ»

 رد شفابخش باغ يك هاي ويژگي بعنوانِ را ذيل ويژگيِ 9 توان مي(  0991

 :نمود بيان ها بيمارستان

 آن با تعامل و طبيعت به دسترسي امكان نمودن مهيا-7

 امور بر کنترل تجربه و گزيدن خلوت کردن، انتخاب فرصت ايجاد-0

 اجتماعي تعامل و شدن جمع هم دور براي محيطي ايجاد-1
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 (روي پياده) فيزيكي تحرک براي فضايي ايجاد-4

 منطقه هر بومي گياهان با آشنايي-1

 ماشيني و مكانيكي صداي و سر از بودن دور و سكوت-1

 خوانايي-1

 امنيت و آرامش-3

 واضح و مثبت ويژگيهاي خلق-9

 گیری نتیجه

 شده مطرح که است دهه چندين انسان سالمت و سبز فضاي بين ارتباط

 ،محيط براي توجهي قابل مزاياي سبز فضاي که فرضيه اين امروزه و است

 نجاما زمينه اين در که زيادي تحقيقات با دارد، مردم روحي و فيزيكي سالمت

 هاييتنش تا نمايدمي کمك انسان به طبيعت. شودمي حمايت شدتبه گرفته

 صونم آينده به مربوط هاي تنش از بخشد، بهبود است، داشته گذشته از که را

 طبيعت. نمايد تفكر درستيبه و تمرکز بخوبي خود، روزمره زندگي در و بماند

 زيرا نمايدمي فراهم انسان روان و روح بازسازي جهت مناسبي نسبتا فرصت

 ديگر هايمحيط با تعامل در که دارد هاييويژگي طبيعي محيط با تعامل

 محرک زيبا، عناصر و زيبايي داشتن علت به طبيعت. گرددمي ايجاد کمتر

 انسان، جذب با و نموده دور روزمره کارهاي از را انسان که است دلپسندي

 به سبز فضاي و طبيعي منابع وجود، اين با. نمايدمي مكاشفه به وادار را او

 خود به شديدي نزولي سير شهرنشيني گسترش و اقتصادي توسعه علت

 هب نسبت کمتر سبز فضاي داشتن علت به شهري مناطق. است گرفته

 فيزيكي هايتنش تا نمايدمي فراهم ساکنين براي را اندکي فرصت روستاها،

 زسب هاي محوطه از استفاده بنابراين،. دهند بهبود را خود روحي فشارهاي يا

 گياهان کاشت منظر از چه و بصري منظر از چه درماني مراکز در شده طراحي

 .باشد مي مفيد بسيار شفابخش

 مراکز رد شفابخشي خاصيت با سبز فضاي بكارگيري و طراحي امروزه بنابراين

 اين از غفلت داليل از يكي. رسد مي نظر به ضروري امري ما کشور درماني

 دهد يم اهميت دروني بهبودي روند به بيشتر پزشكي حرفه که است اين امر،

 اتمطالع و اطالعات همچنين پردازد. مي فيزيكي محيط تأثيرات به کمتر و

 .اشدبنمي کافي ما کشور در فضاها، اين طراحي اصول و تأثيرات مزايا، مورد در

 محيطي ايجاد و درماني مراکز در سبز فضاي کارآمد بكارگيري راستاي در

 حيطرا تيم عضو کار ابتداي از متخصص ساز محوطه که است الزم شفابخش

 زمال امكانات از و شود طراحي مناسب مكاني موقعيت در سبز فضاي و باشد

 يك عنوان به سبز فضاي براهميت پژوهش اين همچنين .گردد برخوردار

 دو .ددار تآکيد پياده عابر سطح در ويژه به هوا، کردن خنك براي بالقوه روش

 افزايش هدف. شدند پيشنهاد ها بيمارستان محيط بهبود براي استراتژي

 در چمن اليه وکاشت سبز فضاي به  درختان کردن اضافه با تر سبز مناطق

 .است درماني  هاي وفضا ها ساختمان بام پشت

 

 :مراجع

 طراحي و ريزي برنامه سازماندهي ،7131 عليرضا، ميكائيلي،-7

 کشاورزي علوم دانشگاه-پژوهشي معاونت فراغت، اوقات و تفرجي

 گرگان گرگان، طبيعي منابع و

 مراکز طراحي و ريزي برنامه مباني ،7119 مصطفي، شاد، فرزام-0

 تهران آيندگان، انتشارات درماني،

 جلد، 1 تهران، دانشگاه انتشارات داروئي، گياهان: علي زرگري،-1

 7141-7110 تهران

. شهري سبز فضاي طراحي و ريزي برنامه. حسنعلي لقايي،-4

 1٫و1 شماره.سبز فضاي علمي فصلنامه

 سبز فضاي معماري سمينار.  7111. الكساندر جان، اسميت،-1

 زيبا هنرهاي دانشكده. تهران دانشگاه. نه؟ چرا

. سبز فضاي احداث و باغ طراحي.  7117. غزاله روحاني،-1

 تهران. جامع فرهنگ انتشارات
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 مصاحبه

 ؟ کنید معرفی را خود ابتدا در-1

ربایجان توابع آذدیپلمه از شهرستان قره چمن از  0431رضا اکبری  متولد 

یکی از  پسر هستم. 4دختر و  3فرزند،  7دارای شرقی و ساکن تهران هستم. 

عمران است و هم اکنون در کنار من مشغول به کار  رشته پسرانم دانشجوی

 .می باشد

 یآشنای چگونگی و کنید بیان خود کاری سوابق از مختصری شرح-2 

 ؟ دهید شرح 142 شرکت با را خود

شهرستان قره چمن بیشتر به حرفه کانال سازی مشغول بودند و ساکنین 

سالگی تا االن که  04از ا انتخاب کنم. همین باعث شد من هم این حرفه ر

ابتدا در ساختمانهای نیروی هوایی  ادامه داده ام. اسال دارم این شغل ر 34

در سه راه آذری که االن به مجتمع های توحید معروف است به همراه دایی 

با آقای خدایاری و عیسی آشنا  33و  33در سالهای  شروع به کار کردم. خود

هتل  د.شدم که آقای عیسی استادکار و آقای خدایاری پیمانکار من بودن

در کنار  را ، کارخانه ایران برک و ایران کناف کادوس رشت ، هتل ایران جوان

فهان  کوپترسازی اصیهل این دوستان به پایان رساندم. سپس با آمریکایی ها در

با نقشه هایی که  و ما وارد می شدکانال ها ساخته شده از آمریکا کار کردم، 

ن ادر آنجا پیمانکاری داشتیم به نام واروژ وارتانی داشتیم مونتاژ می کردیم.

که در نقشه خوانی به ما خیلی کمک می کرد و من چیزهای زیادی مانند 

 برشکاری را از ایشان یاد گرفتم. ومقطع زدن 

ه شهربابک آگهی برای  کانال سازدر پروژ 031 شرکت 0434دراواخر فروردین 

راجعه مشرکت در خیابان سپهبد قرنی من به دفتر مرکزی استخدام داده بود، 

 به آقای سبحانی در شهر بابک معرفی کردند. راا مدیران من و از آنجردم ک

با به صورت روزمزد،  من را یم گرفتند کهمدر آن زمان آقای سبحانی تص

استخدام نمایند و این شروع همکاری تومان  03111حدود ماهانه دستمزد 

 .بود که تا االن ادامه یافته است 031من با شرکت 

 

 

   کانال ساز(                                                                          -مصاحبه با پیمانکاران )رضا اکبری

 جزئی که دارای دانش فنی و توان اجرایی می باشند . پیمانکاریند در هر پروژه عمرانی ، پیمانکاران جزء بدون شک یکی از ارکان اصلی فرآ   

کافی مدیریتی الزم برای هدایت کارگران تحت امر خود باشد، می تواند تحت هدایت تیم فنی کارگاه تاثیر به سزایی در انجام فعالیت های 

 پروژه با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان داشته باشد .

سال در پروژه های مختلف در کنار شرکت گروه  41دراین راستا پای صحبت آقای رضا اکبری ، پیمانکار ساخت کانال هوا که نزدیک به    

 نشینیم .بوده است می 031مهندسین راه و ساختمان 
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 ؟ چیست قرارداد یک قبول هنگام در شما های معیار و مالک-3 

ابتدا اعتبار شرکت برایم مهم است که در چه شرکتی کار میکنم و بعد معتقد 

 هستم که دو طرف باید به هم اعتماد داشته باشند.

قراردادی که بین شرکت و پیمانکار نوشته می شود باید طوری باشد که 

 قرارداد دیده شده باشد.خواسته ها و منافع هر دوطرف مخصوصا پیمانکاردر 

تر از  از نظرمن شرکت و مهندسینی که قرار است با آنها همکاری کنم مهم

برای من مهم تر از مبلغ قرارداد  یعنی .بستن قرارداد با قیمت باال می باشد

مین جا ازایشان تشکر که جای دارد ه)با آقای مهندس ورزنده این است که 

قرارداد  (که همیشه از من حمایت کرده اند) آقای مهندس رستهبا یا کنم( و 

 .ببندم

 ؟ هستید روبرو مشکالتی چه با "معموال خود کار در-4

یمارستانی ب بانیروی انسانی متخصص بسیار کم است و کانال سازی مسکونی 

ند دهمهندسین ارائه می است و همیشه من براساس طرحی کهخیلی متفاوت 

کار می کنم و خودم تغییری روی نقشه نمی دهم  ولی متاسفانه سایر 

 همکاران ما کمتر از روی نقشه کار می کنند. 

 ؟ دارید خود کار مشکالت رفع برای پیشنهاداتی چه-5

ز کمتر دور ری  تغییر نقشه  باید با هماهنگی مهندسین مشاور باشد تا ما 

انه نقشه را تغییر ندهیم و نکته دیگر خودسرکانال و مصالح داشته باشیم. 

لعه کند و اگر ایرادی اینکه هر کانال ساز ابتدا باید نقشه ها را با دقت مطا

 د.م فکری مهندسین مشکالت را رفع کنبا ه مشاهده کرد

 افرادی چه تخصصی و کاری مهارت لحاظ از شما نظر زیر کاری گروه-6

 ؟ هستند

علی یعقوبی از بهترین شاگردهای من بودند  برادرانم و پسرخاله هایم و آقای

که االن استادکار شدند و مغازه برای خودشان دارند و جداگانه مشغول بکار 

 هستند.

 دهستی مواجه مشکالتی چه با خود نظر تحت افراد با کار حین در-7

 دارید؟ مشکالت این رفع برای ترفندی چه و

می باشند ولی مشکالت  به نظر من مشکالت مرتبط با کار قابل حل شدن

 جوانان ما بهبعنوان مثال متاسفانه بعضی از نمی توان رفع کرد  ااخالقی ر

که باعث می شود بیشتر شاگردان نتوانند با هم در  ی آورده اندمواد مخدر رو

 یک اتاق مستقر شوند و این خود مشکالت متعددی را در پی خواهد داشت.

تر کسانی که با ما همکاری می کنند بعد و دیگر اینکه در حوزه کاری ما بیش

کسب کردند کار را رها می کنند و فکر می کنند  ااز اینکه مهارت های الزم ر

با چند ماه کارکردن می توانند تنهایی کار کنند و یا بعضی از آنها هم بعد از 

 گذشت زمان تقاضای دستمزد بیشتری را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 خود مسئول مهندسین و کارگاه سرپرست با قرارداد اجرای طول در-8

 دارید؟ مشکالت رفع برای حلی راه چه

ما باید به قراردادی که می بندیم متعهد باشیم و خدا را شکر تا به امروز با  

در این زمینه مشکلی نداشتم. همیشه و در همه جا این شرکت  031شرکت

 حامی من بوده است.

سلسله مراتب باید رعایت شود.پیشنهاد  من فکر می کنم که چارت سازمانی و

می کنم که چارتی باشد تا تاسیسات و ابنیه جداگانه مشکالت خود را با مدیر 

 پروژه مطرح کنند تا در روند انجام کارها مشکلی به وجود نیاید.

 دارد؟ شما کار با رابطه در اهمیت میزان چه(  HSE)  ایمنی اصول-9

مسائل مهم در حرفه ما ایمنی است.متاسفانه خود من کمتر از کاله  از یکی

ایمنی استفاده می کنم چون در حین کار مثال در هنگام برشکاری کاله از 

چند وقت پیش بلوکی از طبقه باال روی سرم افتاد که خدارو . سرم می افتد

 ه علتشکر به علت داشتن کاله ،صدمه ای به من وارد نشد.در پروژه اهواز ب

من خیلی بیشتر  ،وجود آقای حیدر رسته به عنوان مسئول ایمنی و حفاظت

از قبل ایمنی را رعایت می کنم و ایشان خیلی محترمانه و دلسوزانه با پرسنل 

 برخورد می کنند و از همین جا از ایشان هم تشکر می کنم.

 بوده شاخص پروژه نظر از اید داده انجام که کارهایی از یک کدام-11

 ؟ است

از نظر من شهر بابک ازبهترین پروژه ها و به یادماندنی ترین کارهای من بوده 

است چون در آن زمان من خیلی کم سن و سال و بی تجربه بودم و شرکت 

به من اعتماد کرد و کل کارهای بیمارستان را همراه یک کارگر ساده انجام 

م همیشه در کنار دادم البته شایان ذکر است که آقای مهندس سبحانی ه

 من و همراه من بوده اند.

 ؟ کنید بیان را دارید خود کار از که ای خاطره ترین جالب-11

که مقدار کمی هم برق گرفتگی در پروژه شاهرود بود  بدترین خاطره من

خاطره دیگری که از آمریکایی ها به یاد دارم این بود که  چشمم آسیب دید.

اولین روز کاریم وقتی وارد رستوران شدم تا ناهار بخورم یکی از کارکنان آمد 

و دست من را گرفت و سمت دستشویی برد و یک صابون یک بار مصرف 

باط ضبرای من رعایت ان .گذاشت کف دستم و اشاره کرد که دستهایم را بشویم

 داشت خیلی جالب بود.و به

  ؟ نمائید بیان دارید دیگری صحبتی اگر پایان در-12

از مدیران و شما کمال تشکر و سپاس را دارم و آرزوی موفقیت هر چه بیشتر 

 را برای شرکت دارم.
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 مقدمه و هدف 

 02 و 81 تا صفر از آمريكايي و اروپايي كودكان بيمارستانهاي در بستري سن

 رد كه دهدمي نشان كشورها همين از حاصله گزارشات ولي. باشدمي سالگي

 88-02 يعني( Teen Agers) نوجوانان جوامع و كشورها از بسياري

 رجيحت اغلب و نبوده كودكان بيمارستانهاي در شدن بستري به مايل ها،ساله

-02 دختران. گيرند قرار معاينه مورد غيراطفالي پزشكان وسيله به دهندمي

 چون رندگيمي قرار غيراطفالي پزشكان معاينه تحت پسران از بيشتر سال 81

 ياروپاي كشورهاي از آماري.است( يكولوژيژن) تناسلي آنان بيشتر مشكل

 به 81% آنان، بر وارد صدمات خاطر به نوجوانان از 18% كه دهدمي نشان

 مشكالت با 81% معمولي، معاينات دليل به 01% مسموميت، به ابتال علت

 الاطف متخصص پزشكان به مراجعه جاي به پوستي مسائل با 81% تنفسي،

 مريكاآ كشور از ديگري آمار. كنند مراجعه غيراطفالي پزشكان دهندمي ترجيح

 غيراطفالي يا و عمومي پزشكان به كنندگانمراجعه 11 % كه دهدمي نشان

 انكودك بيمارستان در بستري سن ايران در. گيردمي بر در نوجواني سن را

 سنتي و مذهبي فرهنگي، معيارهاي با كه است سالگي 80 تا تولد از معموالً

 . دارد بيشتري همخواني ما ملت

 نوزادان و كودكان تخصصي بيمارستان

 :پردازيم مي كودك و وزادن ،بيمارستان  تعريف به ابتدا

  :بيمارستان

 پزشكي علم هاي تازه به هم آن در كه است محيطي حقيقت در بيمارستان

 نبيمارا امنيت و تسلي ماية و  باشد شده توجه معماري تكنولوژي به هم و

 مي كوشش آن به رسيدن براي معماران كه است محيطي همان اين. باشد

 مختلف ابعاد از شناسيم،مي بيمارستان عنوانبه كه بنايي يا ساختمان. كنند

 و وعن مراجعين، عملكرد،: از عبارتند آنها مهمترين. است تعمق و تعريف قابل

 اعصار، طول در آنها تحول از مجمل آگاهي و مفاهيم اين شناخت مديريت،

 وادي به ورود براي دارند، مستقيم تأثير بيمارستان معماري بر كه جهت آن از

 ميانه هايسده در. است الزم  «عملكرد» بيمارستان معماري طراحي

 ي،بيمار مواقع در خصوصبه بينوايان، از حمايت كه بود مكاني بيمارستان

 عيفض اقشار به كمك براي بود ايخانهخسته بيمارستان. بود آن اصلي نقش

 خاص، بيماريهاي شيوع مواقع در. شدندمي مداوا منزل در غالباً اغنيا و

 به قديم در. كردندمي عمل قرنطينه عنوانبه شهر خارج بيمارستانهاي

 ستان،بيمار عملكرد اخير، سال پنجاه در. شدمي گفته «مارستان» بيمارستان،

 بيمارستان در امروزه كه فعاليتهايي. است كرده پيدا تحول ايران، و اروپا در

 بستري. مراقبت، و درمان تشخيص،: از عبارتند شود،ميانجام 

 :نوزاد

 داشته روز 01 از كمتر يا كه شود مي گفته شخصي به پزشكي نظر از نوزاد

 .باشد كمتر كيلوگرم 1/0 از او وزن اينكه يا و باشد

 :كودك

 گرفته قرار بلوغ تا تولد سن بين كه شودمي اطالق مذكري يا مؤنث شخص به

 و شناسيجامعه فيزيولوژيكي، روانشناسي، ديدگاه از كودكي مراحل. باشد

 فرم ترينبيش كلي بطور.دارد متفاوتي هايبنديتقسيم نمو و رشد كلي طوربه

 :باشدمي زير بشرح بنديتقسيم

 بيمارستان معماري، كودك،

 دو اهميت از درماني مراكز طراحي ولي است مهم فضايي هر طراحي

  ايشآس وباشند كارآمد عملكردي نظر از بايد فضاها. است برخوردار چنداني

 سال اول زندگي  (  Infancy مرحله نوپائي )  

 سالگي 1-8 (                  Preschool Ageپيش از مدرسه)  مرحله

 سالگي  82-1 (             School Age سالهاي اول مدرسه )  

 سالگي  80-82 (      Childhoodمرحله پيش نوجواني)  

 سالگي  81-80 (         Adolescence مرحله نوجواني  )  

 مقياس كودكان در بيمارستان 

  آتنا میرقاسمی                                                                                                                     

  مقياس د،باش نداشته كودكان براي آساييغول و عظيم هيبت بيمارستان تا باشد، كودك با متناسب بايد چيزي هر كودكان بيمارستان در  

 .طراحان بايد مالك عمل قرار گيرد براي مختلف، سنين در كودكان بدن هاياندازههمچنين  باشد، كودك چشم سطح در بايد اشياء
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 كه كند مي پيدا بيشتري اهميت مطلب اين. كند تأمين را بيماران امنيت و

 انبيمارست محيط از خوشايندي تصور كودك اصوالً. شود كودكان خاص فضا

. بيند مي ترسناك و خشك محلي را بيمارستان محيط و ندارد ذهن در

 اهاييفض كننده، خسته و منظم ريتم با يكنواخت نمادهايي و تنگ راهروهائي

 شب. اند شده واقع شلوغ هاي خيابان كنار در و دورند طبيعت از عمدتاً كه

 مي آنها در اضطراب ايجاد باعث تصورات اين...  و مادر از دور به تاريك هاي

 محيط كه كنيم كاري بايد ها اضطراب اين بردن بين از براي ما. شود

 در ودخ خانه مانند بايد او. نباشد وحشتناك و غريب كودك براي بيمارستان

 و كودكان در طبيعي بطور كه عواملي از يكي. كند آرامش احساس آنجا

 هك است همين كند مي اضطراب ايجاد بيمارستان به ورود بدو در آنها والدين

 .هستند غريبه آن با كامالً كه اند شده محيطي وارد كنند مي حس آنها

 كودكان مقياس به توجه اهميت 

 مارستانبي تا باشد، كودك با متناسب بايد چيزي هر كودكان بيمارستان در 

 در يدبا اشياء مقياس باشد، نداشته كودكان براي آساييغول و عظيم هيبت

( مترسانتي 11 تقريبا) باال، به درب از اينچ 01 تقريباً باشد، كودك چشم سطح

 . ببيند را اتاق داخل بتواند كودك تا باشد، ايشيشه

 را خودش بتواند كودك تا گيرد قرار كريدورها در افقي باريك آيينه يك 

 از اًتقريب بايد كالسها، و بازي و روز هاياتاق و بيمار اتاق هايپنجره. ببيند

 هايماشين و مردم بتوانند خردساالن و كودكان تا شوند شروع كف نزديكي

 را اييفض كم، ارتفاع با پنجره كف يك. ببينند راحتي به را پنجره از بيرون

 ايشانعروسكه و بازيها اسباب با بتوانند خردساالن و كودكان تا كندمي ايجاد

 . كنند بازي

 در پرسنل نگراني جهت از را معماران است ممكن پنجره كم ارتفاع اين 

 جاي اصالً كه كرده ثابت تجربه ولي نمايد، محدود ها،بچه سقوط خطر مورد

 و آن بااليي قسمت در پنجره بازشوي دادن قرار با طراحان نيست، نگراني

 .اندكرده حل را مشكل اين  آنها جلوي در حفاظي دادن قرار با همچنين

 داشته جذابيت كودكان براي است ممكن هاپنجره كه مطلب اين درك با 

 سقف هب پنجره همباد و عرض در نيز گرمايي تشعشع پانل يك طراحي. باشند

 • گردد نصب تواند مي

 كودكان بدن هاياندازه

 عاداب مورد در گيريتصميم براي ، مختلف سنين در كودكان بدن هاياندازه

 ادهايستقد   اندازه مهمترين.  است ضروري آنان استفاده مورد وسايل ارتفاع و

 توانمي رو اين از.  است كودك سر باالي تا زمين از ارتفاع يعني ،  كودك

 ، است الزم تجهيزات و فضا طراحي براي كه را بدن ديگر هاياندازه اكثر

 . گرفت نتيجه

 

 

         

        سال 1 تا 2 كودكان قد جدول -8جدول 

                       مختلف كاري موقعيتهاي در بدن ابعاد گيري اندازه -0 جدول      

 

 

 

 سانتي متر –قد  سن

 ماه سال

 سانتيمتر  12 1تا  2 

 سانتيمتر  20 88تا  1 8

 سانتيمتر 12 01تا  80 0

 سانتيمتر 02 11تا  01 1

 سانتيمتر 01 12تا  11 1

 سانتيمتر 820 10تا  11 1

 سانتيمتر 882 28تا  12 1

 ضريب نسبت به قدايستاده حالت حركت

 سانتيمتر  822 قدايستاده 

 سانتيمتر  881 حداكثردسترسي به باال

 سانتيمتر  01 ارتفاع ديد 

 سانتيمتر  10 ارتفاع آرنج 

 سانتيمتر  01 پهناي شانه ها 

 سانتيمتر  820 بازشده به طرفيندستهاي 

 سانتيمتر  21 ارتفاع نشسته

 سانتيمتر  22 ارتفاع ديد درحالت نشسته
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 :بيمارستان كنندگان استفاده سني مقاطع

 .هستند سال 2-80 كودكان بيمارستان كنندگان استفاده ما كشور در

 ماه  80تا  8كودكان  •                     روزه 2-01 نوزادان •

 سال 1-80 كودكان • دبستان پيش سال 8-1 كودكان •

 سال 1-88 كودكان بدن ساختاري هاي واندازه وزن

 اندام اطالعات ، كودكان بدن ساختاري هاي اندازه درخصوص ، زمان تااين

 ينچن ، اينكه وحال است قرارداشته طراحان دردسترس بسياراندكي سنجي

 هاي محيط ونيزطراحي كودكان ولوازم وسايل صحيح طراحي براي هايي داده

 به نياز ضرورت كه آنچه برخورداراست مهمي هاي ازجنبه ، آنها درماني

 گرفتن خطرقرار كند،درمعرض مي رابيشتر ارزشي با هاي داده وجودچنين

 لوازم و وسايل  نادرست طراحي بين كه چرا ؛ است كودكان راحتي و ايمني

 بسياردقيقي شود،رابطه مي كودكان ياجراحت مرگ به منجر كه وحوادثي

 ندليوص گهواره بين گيركردن ، خفگي ازقبيل مواردي بنابراين. است حاكم

 درزيرجدول. آورد حساب به نادرواتفاقي هاي نمونه توان نمي را بلند هاي

-88 دركودكان بدن هاي اندازه شكل رابه سنجي اندام هاي ازداده تعدادي

 ساختاري بيشترحالت ها داده اين اگرچه.دهد مي نشان متحده اياالت سال1

 ازهاند ، درضمن.شود واقع مفيد تواند مي طراحان براي ولي ، دارندتاكاركردي

     .شود اضافه ها داده تمام به بايد وكفش لباس براي مناسب هاي

 كودك ايستاده قد به نسبت تجهيزات هاياندازه ضريب -1 جدول

 جدول از ، بود نياز مورد ضوابط تعيين براي واحد هاياندازه كه آنجا از

 وابطض تعيين براي كه شد نتيجه ديگري جدول ايراني كودكان قد هاياندازه

 . گرفت قرار استفاده مورد

 سال 81 تا 1 سني گروه تا كودكان وزن و قد ميانگين -1جدول

 جمع بندي و تحليل 

طراحي هر فضايي استانداردهاي خاص خود را دارد ، بنابراين در بيمارستاني 

 (، مبلمانهاي ثابت )روشوئي ،توالتكه خاص كودكان مي باشد ،تمامي فضاها 

 ، اشياء ، ارتفاعاي بستري ، ميز ، صندلي  و .. ( هاي متحرك) تختهو مبلمان

ري شيشه روي درب بازشوي آنها ، دستگيره درها ، محل قرارگيپنجره ها و 

  در ارتفاعي مناسب براي ها راهرو در هاييدستگيره و هاي بسترياتاق

 پسر دختر سن

 (KG) وزن (CM)قد  (KG)وزن  (CM)قد 

 81 820 1/82 821 ساله 1

 1/81 888 81 882 ساله 1/1

 02 881 80 880 ساله 1

 1/02 881 1/80 881 ساله 1/1

 00 881 1/02 881 ساله 2

 1/00 802 00 880 ساله 1/2

 1/01 801 01 808 ساله 1

 01 801 1/01 801 ساله 1/1

 01 802 01 801 ساله 0

 02 800 01 801 ساله 1/0

 01 810 1/02 818 ساله 82

 1/00 811 00 811 ساله 1/82

 18 812 18 811 ساله 88

 01 1/818 1/18 810 ساله 1/88

 1/11 1/811 11 811 ساله 80

 1/11 1/811 11 810 ساله 1/80

 12 810 1/12 812 ساله 81

 18 1/812 12 811 ساله 1/81

 1/11 1/811 18 1/811 ساله 81

 1/11 812 1/18 811 ساله 1/81

 11 1/812 11 812 ساله 81

 1/12 811 1/11 1/812 ساله 1/81

 11 811 1/11 1/811 ساله 81

 ضريب تجهيزات

 باالترين دسترسي به تخته

 ترين دسترسي به تختهپايين

 قفسهباالترين ارتفاع مناسب براي 

 ترين ارتفاع مناسب براي قفسهپايين

 باالترين دسترسي به قاب پنجره

 ترين دسترسي به قاب پنجرهپايين

 ارتفاع دستگيره در

 ارتفاع لبه پايين آينه

 ارتفاع كليد برق

 آويزارتفاع قالب رخت

 ارتفاع باالي دستشويي

 ارتفاع صندلي

 پهناي صندلي

 عمق صندلي

 دهارتفاع ميز در حالت ايستا

 ارتفاع ميز در حالت نشسته

 پهناي ميز

سانتيمتر        881

 سانتيمتر11

 سانتيمتر  02 

 سانتيمتر  01

 سانتيمتر  802

 سانتيمتر11

 سانتيمتر 11 

 سانتيمتر 21

 سانتيمتر 12

 سانتيمتر 822

 سانتيمتر 12

 سانتيمتر 01

 سانتيمتر 01

 سانتيمتر 01

 سانتيمتر 11

 سانتيمتر 18

 سانتيمتر 12
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 مقاالت

استفاده و ارتفاع سقف ، پله ، فضاي سبز و  ... مي بايست طبق نياز كودكان 

طراحي گردد تا آنها بتوانند به راحتي با محيط ارتباط برقرار كرده و 

 نيازهايشان بر آورده شود . 

 هاي آنها فراهم كرد .حمام دررا  كودك نياز مورد تسهيالتحتي مي توان 

 شده انجام بيماران بستري اتاق حمام براي سوئد در جالبي بسيار طراحي يك

 يرش يك با كه شده طراحي ناتوان كودكان و خردساالن براي حمام اين. است

 ودكك سوختن از و شده كنترل آب گرماي اتوماتيك بطور مخصوص، كنترل

 .شودمي جلوگيري

 بصورت فضاها اكثر نور باشد و  شستشو قابل عمومي قسمتهاي ديوارهاي كليه

 شود تا  بيمارستان را به يك محيط قابل سكونت و فانتزي  تأمين غيرمستقيم

 چوب از است ممكن احياء مدت درزمان كودكتبديل نمايد  به عنوان مثال 

 يا و منفي مناظر آنها گاهي. باشد ويلچر بر سوار يا و كند، استفاده بغل زير

 به انبرايش وسايل آن از استفاده دليل همين به و آورندمي ياد به را ترسناكي

 كامال نحوبه  را  چرخدار صندليكه مي توان  نيست پذيرش قابل راحتي

 استفاده آن از براحتي و نترسد آن از كودك تا پوشانده كاور يك توسط فانتزي

 .نمايد

 جلوگيري وا با كودك جدال از تواندمي روكش يك با ويلچر يك پوشش 

 و دخچرب آن با و بنشيند ويلچر روي ندارد دوست كودكي هيچ كه چرا كند،

. هدد مي ما به مختلفي امكانات ويلچر پوشش دليل همين به. كند بازي يا

 اختس لزوماً. شود ساخته … و آبي اسب قايق، قطار، شكل به تواندمي ويلچر

 روي زا طراحان. دارد آنها شرايط و كنندگان استفاده به وابسته ويلچر پوشش

 طراحي دارند دوست و اندديده را آنها قبال كودكان كه هايينمونه و الگوها

 .كنندمي

 كودك و شده كودكان خوشايندي باعث بغل زير چوب پوشش همچنين 

 ات شودمي ساخته شكل يك به پايه هر. كندمي استفاده راحتي به آن از

 دتوانمي بغل زير چوب. باشد آسان كودك براي راست از چپ پاي تشخيص

 ميو بهگر يا سگ، مثل يابدمي تماس زمين با وقتي كه شود ساخته نحوي به

 .باشد بخشلذت كودك براي و كند ميو

 راحيط شاد هايرنگ و فانتزي فرم بارا  پرستاري هاييستگاهطراح مي تواند ا

كه تمام اتاقهاي بستري از طريق پنجره با ايستگاه پرستاري ارتباط  كرده 

 براي را پرستاره آسمان تواند مي هابخش نورپردازيبصري داشته باشد . 

 فضاها داخل معماري اتئيجز و هارنگدر مجموع ،  .كند تداعي كودكان

شود و حتي دتايل ها و بافت مصالح در فضاهاي مكث  طراحي دقت با بسيار

 پيش بيني شود كه ذهن كودك را به خود مشغول سازد . 
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 مقاالت

 ختلفکاربری های م

امروزه دالیل زیادی برای گسترش کاربرد چترهای 

ستونی وجود دارند، مثال جلوگیری از تابش مستقیم 

آفتاب بر پوست انسان در کشورهایی مثل استرالیا که 

به دلیل شکاف الیه ازن بشدت در معرض اشعه ماوراء 

بنفش آفتاب قرار دارد. یا جلوگیری از ریزش باران 

خاص. از این رو های اسیدی روی محوطه های 

 Mssrs Kochشرکت آلمانی 
Hightex(GMBH)  مسئول طراحی و ساخت

متر و بیشتر  04سایبان های ستونی بزرگی به قطر 

 است.

دمای هوا در حیاط های مسجد النبی در شهر مدینه، زیر تابش شدید آفتاب 

درجه سانتی گراد می رسد. حال آنکه پس از سرمای  04تابستان به بیش از 

شبانه زمستانی، گرمای مالیم آفتاب هوای مطلوبی را ایجاد می کند. پس باید 

ترتیبی داده می شد که زائرین حرم پیامبر اسالم )ص( فقط تابستان ها از 

 آفتاب سوزان در امان باشند.

 Mssrs Koch پس از بررسی های الزم، متخصصین شرکت آلمانی
Hightex(GMBH)  راه حل را یافتند، سایبان های ستونی که مانند چتر

باز و بسته می شوند. البته استفاده از این سایبان های بزرگ باید به گونه ای 

باشد که به هویت حیاط به عنوان فضای باز لطمه نزند و به عبارت دیگر مردم 

ط بودن را داشته باشند. در زیر سایه این چترها نیز همان احساس در حیا

موضوع دیگر جنس سایبان است که باید ضد آب و مقاوم در برابر حرارت 

شدید آفتاب بوده در اثر باز و بسته شدن های بی شمار، خراب نشود. در این 

 خصوص آزمایش مواد متداول موفقیت آمیز نبود.

در مسیر حل مسئله، این نوع الیاف فلئور و پلیمر بر پایه پلی تترا فلئور و 

اتیلن )تفلن( کشف شد که واجد خصوصیات مورد نظر بود. مرحله بعد، یافتن 

روش برای اتصال قواره های عریض و قطعات پارچه بافته شده از این الیاف 

ر این مشکل شرکت سولز Projectileبوده که به مدد ماشین های نساجی 

 نیز مرتفع شد.

متر مربع از سطح حیاط مسجد را تحت  81*81دوازده چتر ستونی، مجموعا 

متری ثابت می شوند. ستون ها  80سایه خود دارند. این سایبان ها در ارتفاع 

در دو حیاط به فواصل منظم و مناسب چنان مستقر شده اند که سایبان ها 

مال تحت پوشش داشته باشند و ضمنا پس از باز شدن، سطح حیاط ها را کا

جهت تامین روشنایی الزم، پرتو آفتاب امکان عبور از البالی سایبان های 

مجاور را داشته باشد. این سایبان ها در حالت های باز و بسته قادرند باد با 

 کیلومتر بر ساعت را نیز تحمل کنند. البته بادی با سرعت بیش  844سرعت 

 

                       سپری در برابر آفتاب سوزان عربستان((چترهای ستونی مسجدالنبی

 حمید ورزنده                                                                                                                     

گراد، هر روز هزاران مسلمان در دو حیاط مسجدالنبی در شهر مدینه گرد هم می آیند، فضاهایی در  درجه سانتی 04در دمای بیش از 

معرض آفتاب که اکنون در زیر سایه چترهای بزرگ ستونی، شرایطی قابل تحمل یافته اند. در تحقق این امر، ماشین های نساجی 

PROJECTILE .شرکت سولرز سهم بزرگی داشته اند 

 لطو در. دارند هماهنگی النبی مسجد معماری سبک با کامال ستونی چترهای

 طحس به آفتاب مستقیم تابش از تا شوند می باز ها سایبان تابستان روزهای

 رزی در محبوس گرمای تا شوند می بسته شب در اما. کنند جلوگیری حیاط

 .شود داده پس باز فضای به آنها
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 تمقاال

کیلومتر بر ساعت مانع باز و بسته شدن سایبان می شود. سایبان های  63از 

مجاور در چندین نقطه توسط بندهایی به هم متصل شده و در مجموع حالت 

سقف پارچه ای نیمه شفافی را پیدا می کنند که از البالی آن آفتاب به نقاطی 

  از سطح حیاط می تابد.

وسط سیلندر هیدرولیک درون باز و بسته شدن این چترهای غول پیکر ت

ستون ها انجام می شود. هماهنگی پمپ ها، موتورها و سیستم های کنترل 

مستقر در زیرزمین، باز و بسته شدن سایبان ها به نرمی و بدون سروصدا 

صورت می گیرد. زمان باز و بسته شدن نیز توسط یک سیستم کامپیوتری و 

شود. در تابستان و در طول روز، این  متاثر از عوامل دما، باد و ابر تعیین می

می شوند تا گرمای محبوس در زیر  چترها بازند. اما در مدت شب بسته

سایبان ها به فضای بیرون پس داده شود. سازه ها و زمین که در طول شب 

سرد می شوند، در روز مانند چیلر عمل کرده فضای حیاط را خنک می کنند. 

ستم تهویه مطبوع نیز برای خنک کردن در ماه های گرم تابستان یک سی

 فضای زیر سایبان ها به کار می افتد. 

دریچه های خروجی هوا در کف حیاط و تاج ستون های کوچک به نحو 

هنگام  موثری فضای حیاط را خنک می کنند. در زمستان ، سایبان ها به

غروب باز می شوند تا مانع از سرد شدن بیش از حد فضای حیاط شوند.در 

طول روز، سایبان ها بسته اند و آفتاب مالیم زمستانی حیاط را گرم می کند. 

می بارد، از گودی وسط سایبان ها و مجرای  باران نیز، که در مدینه به ندرت

 مربوط در ستون ها تخلیه می شود.

  

 

 

 

 

 : ماخذ

(1   SULZER TECHNICAL REVIEW, 
2/1991                          
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 مقاالت

 معرفی سیستم تولید برق و حرارت همزمان 

های اقتصادی و جغرافیایی، میالدی رشد مصرف، محدودیت 09در دهه    

خصوصی سازی و ایجاد بازار رقابتی برق، مسائل زیست محیطی و مشکالت 

اطمینان موجب گرایش به تولید پراکنده برق شد. در این امنیت و قابلیت 

روش مصرف کننده عالوه بر تولید قدرت مورد نیاز خود، توان تولیدی مازاد 

-تواند به شبکه سراسری تزریق کند. یکی از مهمترین تکنولوژیمصرف را می

باشد. اساس کار این های موجود در این زمینه تولید همزمان برق و گرما می

ها بازیابی اتالف حرارتی ناشی از تولید برق و استفاده از آن در یستمس

 %53های گرمایشی است. متوسط راندمان یک مولد برق در حدود سیستم
است درحالی که با استفاده از سیستم  %09و متوسط راندمان یک بویلر 

CHP   رسید. %03می توان به راندمانی بیش از 

 CHPهای مزایای سیستم

های تولید برق و حرارت همزمان عبارتند از: ترین مزایای سیستممهم 

سازی مصرف انرژی، تأمین انرژی با امنیت باال، کاهش اثرپذیری از بهینه

 نوسانات شبکه، ایجاد منبع درآمد با فروش مازاد انرژی مصرفی. 

عالوه بر این موارد مزایای فنی و اقتصادی زیادی در سطح ملی وجود دارد 

 ، کاهش مصرف سوخت، کاهش اوج مصرفازجمله: حذف تلفات خط انتقال، 

های زیست محیطی و... . از این رو تأمین توان راکتیو، کاهش انتشار آالینده

سال،  3هایی از جمله: تأمین رایگان گاز مصرفی به مدت وزارت نیرو مشوق

تومان به ازای  119تا  09سال )بین 3تضمین خرید برق تولیدی به مدت 

 در نظر گرفته است.را  هرکیلووات ساعت(

 CHPهای بندی کلی سیستمتقسیم

 توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:را می CHPهای انواع سیستم 

 های گازی با سیستم بازیافت حرارتیموتور یا توربین -1

از  CHPهای توربین گازی با موتور رفت و برگشتی)پیستونی( در سیستم

له بعد کنند و در مرحسوختن )گاز طبیعی یا بیوگاز( تولید الکتریسیته می

ن شود. ایحرارت خروجی از سیستم توسط قسمت بازیافت حرارت گرفته می

 ود.شهای حرارتی مجاور استفاده میانرژی به شکل بخار یا آب داغ در سیستم

 بویلر با توربین بخار -2

شود و از احتراق سوخت به بخار تبدیل می در این روش ابتدا انرژی حاصل

پس شود، سسپس از طریق توربین بخار انرژی مکانیکی ژنراتور تأمین می

 انجام مشود. 1سایر مراحل مانند روش 

 

 

                                                               (CHP)تولید همزمان برق و حرارت 

 پور، شقایق مهمحمد حسین نوری                                                                         

 روش اما گردد.حالیکه نیاز حرارتی آنها در محل تولید می درشود ها از شبکه برق سراسری تأمین میمعموالً برق مورد نیاز ساختمان   

 اتالف CHP تمسسی در .است(  CHP) حرارت و برق همزمان تولید کرده پیدا بیشتری اهمیت امروزه و داشته وجود دیرباز از که دیگری

  ساختمان لیداخ توان از آن برای تأمین آبگرممی و شودمی تبدیل استفاده قابل حرارت به حرارتی هایمبدل توسط سیستم تولید برق،حرارتی 

 .کرد استفاده( مگاوات هر ازایه ب تبرید تن 599 حدود) جذبی چیلر در برودت تولید و یا( مگاوات هر ازای به ساعت در مترمکعب 79 حدود)

CHP.1 حرارتی باز سیستم با گازی توربین روش با 
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 2934ماه اسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان

 مقاالت

 هابراساس محرک CHPهای طبقه بندی سیستم

های محرک اولیه، سیستم بازیافت حرارت و مولد برق از قسمت CHPفرآیند 

 تشکیل شده است. 

به کار روند به شرح زیر  CHPهای ها که میتوانند در سیستمانواع محرک

 باشد:می

 بخار توربین -1

-ترین و مؤثرترین روشاستفاده از دیگ بخار و توربین بخار یکی از مرسوم 

شد. مزیت این شیوه امکان استفاده از باهای تولید همزمان برق و حرارت می

 اندازی سیستم است.انواع سوخت برای تولید بخار و راه

 توربین گاز-2

در این سیستم هوای داغ خروجی از توربین گاز از بویلر بازیافت حرارت  

. دهدکه یک بویلر بدون آتش است عبور کرده و حرارت خود را به سیال می

گاز طبیعی است و دمای هوای خروجی در  ها معموالسوخت این توربین

درجه سانتیگراد است. به دلیل سادگی، هزینه کم و راندمان باال،  099حدود 

 بسیار مناسب هستند. CHPها برای استفاده در واحد این توربین

 میکرو توربین -5

های گازی با مقیاس بسیار کوچک و ها در واقع همان توربینمیکروتوربین

باشند که از یک ژنراتور مغناطیس دائم با سرعت پایین برای تولید تر میساده

ها برای واحدهای کنند. به دلیل صدای کم، این سیستمبرق استفاده می

 های بزرگ مناسب هستند.تجاری و ساختمان

 موتور رفت و برگشتی )پیستونی(-0

ایین خت پکنند و هزینه سوها راندمان الکتریکی باالتری ایجاد میاین موتور

تری دارند اما استفاده از انرژی حرارتی در این و تعمیر و نگهداری ساده

 موتورها دشوارتر است.

 پیل سوختی -3

پیل سوختی یک مبدل انرژی شیمیایی به الکتریکی است که اساس کار آن 

 باشد. در پیل سوختی واکنش بین هیدوژن وعکس عمل الکترولیز می

شود. حرارت معموال به آب، الکتریسیته و حرارت می اکسیژن موجب تولید

شود. هیدروژن مورد نیاز پیل وسیله آب داغ یا بخار فشار پایین بازیابی می

اک های پهای فسیلی یا الکترولیز به وسیله انرژیسوختی از طریق سوخت

  شود.مانند انرژی خورشیدی تأمین می

 نتیجه گیری

ها در اختیار داشتن برق بدون وقفه، با یکی از نیازهای اصلی بیمارستان 

تواند باعث اتفاقات ضریب حفاظتی باال است. قطع برق در مواقع بحران می

ها شود. همچنین تأمین حرارت و جبران ناپذیر و به خطر افتادن جان انسان

مارستان را به خود ها قسمت عمده مصرف انرژی بیبرودت بیمارستان

ای و پدیده دهد. عالوه بر این، امروزه با افزایش گازهای گلخانهاختصاص می

زیست به دغدغه اصلی جوامع بشری تبدیل زمین گرمایی، مسئله حفظ محیط

 شده است.

باعث کاهش وابستگی به برق شبکه از یک طرف و تأمین  CHPهای سیستم 

شوند. همچنین با نصب واحد می دیگر طرف ازانرژی پایدار و قابل اطمینان 

CHP افزایش داد. با توجه به  %09توان بازدهی سیستم تأسیساتی را تا می

مگاوات ظرفیت نصب شده،  1راندمان کاری مولدهای برق و حرارت بازای هر 

 شود.ای جلوگیری میتن گازهای گلخانه 5999ساالنه از انتشار 

گذاری در های وزارت نیرو  برای سرمایهبا توجه به موارد یاد شده و مشوق 

ترین ها مناسبدر بیمارستان CHPرسد واحدهای ها، به نظر میاین طرح

 گزینه برای سیستم تأسیساتی باشد. 

 

 :مراجع

معاونت  727، نشریه شماره  CHPور های بهرهمستندات پروژه-1

 برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 

های برق مقیاس کوچک، پژوهشگاه طرح کسب و کار نیروگاه-2

 نیرو

5- WWW.EPA.GOV/CHP   

 
 

2CHP. توربین بخار –بویلر  روش اب 
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 2934ماه اسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان

H.S.E. 

 .؟اما چگونه ..

 و یکپارچه نیاز و تعلق احساس H.S.E های طرح در "باید" اصول از یکی

 دیگر، عبارت به. است عمرانی های کارگاه مدیریت سیستم در هدفمند

 های کارگاه دیوار و در روی شعار قالب از "کار بعد ایمنی اول" اصطالح

 .شود عمل به تبدیل و خارج ساختمانی

 دامنه H.S.E  های برنامه و طرح رسد می بنظر شد، عنوان که ای مقدمه با 

 هب توان می را آنها که کند دنبال شرکت برای تواند می را اهداف از وسیعی

 .مدت بلند های برنامه و مدت کوتاه های برنامه:کرد تقسیم گروه دو

 یسخت به و مقاومت با سنتی روش یک از گذار مرحله همیشه اینکه بخاطر

 .باشندمی مشکالتی دارای نیز ها برنامه این شود می انجام

 پروژه با آن شروع که است هایی برنامه:   H.S.E مدت کوتاه های برنامه – 1

  یبیشتر پروژه،قوت یاجرا مدت طی در و خورده کلید اهواز اطفال بیمارستان

 ریزی برنامه و بوده مرتبط اهواز پروژه اب عمدتا ها برنامه این.است گرفته

 .  شوندمی

 اصل پنج مدت، بلند های برنامه در:   H.S.E مدت بلند های برنامه  - 2

 :شود گرفته نظر در مدیریتی

 ازظرفیت،نی و اقلیم و هوا و آب تناسب به ها کارگاه در:  سنجی نیاز - 1 - 2

 . باشند متفاوت دیگر یک با حدودی تا توانند می H.S.E تجهیزات به

 از قبل کامل بسته یک بصورت باید  H.S.E برنامه:   ریزی برنامه 2 – 2

 .باشد کار خوردن کلید زمان در شروع آماده و شده تهیه کارگاه تجهیز

 مرکزی دفتر و فرماندهی ستادهای از آموزش های برنامه:  آموزش 3 – 2

 . کند می پیدا ادامه ها کارگاه در و شروع

 اجرای شود، انجام درست و موقع به فوق مرحله سه چنانچه:  اجرا 4 – 2

  از یکی. شد خواهد انجام برنامه طبق و روان کار حین در نیز  H.S.E طرح

 اینست کار حین در  H.S.E مقررات و قوانین بودن روان و بارز های نشانه

 کارگاه در H.S.E ل مسئو و موظف را خود کارگاه در شاغل افراد تمام که،

 .دانند می

 

H.S.E.    کمک کند؟ 142چیست و چگونه می تواند به گروه مهندسین راه و ساختمان   

 حیدر رسته                                                                                                                            

.  تاس شده شگرف تحولی دچار هم باز باشد می بزرگ و کوچک و امروزی و دیرینه صنعت هزاران از ترکیبی که ساختمان و راه صنعت

  و احساسی های ارزیابی و اندیشه فکر، دامنه به آن محاسبات پردازش و رفته فراتر ارقام و اعداد از آن پیشرفت سرعت که صنعتی

                       .است گذاشته سر پشت دیگری از پس یکی را سنتی های روش و مرزها و رسیده صنعت این در بشر تصویری و صوتی رفتاری،

 . ستا ارتباطات علوم و اقتصاد ، مدیریت ، انسانی علوم با  صنعت تنگاتنگ پیوند حاصل انسان ساخت هایسازه امروزی بودن شگرف

  زندگی و باکار آن ارتباط و( (HEALTH . SAFETY & ENVIRONMENT زندگی محیط و ایمنی ، سالمت اثرات شناخت و مطالعات

 ، مقررات،قوانین به تبدیل امروزه H.S.E. است شدهارزیابی هاآن تولیدات و انسانی جوامع پیشرفت و توسعه عوامل ترینمهم از یکی

 .   است شده هاآن خدمات و تولیدات وردها،ادست و انسانی نیروهای هدایت و حمایت برای هاییروش و راه

  آمار و اطالعات آوریجمع و دانشگاهی مطالعات از مندیبهره با ساختمان صنعت ازجمله و تجارت و صنعت دنیای یامروزه مدیریت
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 ماهاسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان

H.S.E. 

 

 ،افرادی روزانه و معمول بطور عمرانی های کارگاه در:  نظارت و کنترل 5 – 2

 با اه کارگاه در خدمات و کاال تحویلبمنظور   یا و کاری دالیل به که هستند

 اتساع و روزها از بغیر حتی یا و کنند می آمد رفت سنگین و سبک وسایل

 تا را کارگاه شرایط و نظم توانند می عوامل این. دارند اقامت کارگاه در کاری

 عوامل از بخش این برای الزم های بینی پیش چنانچه. بریزند برهم حدودی

 امور و نظم برای  هم امر این باشد، شده فراهم نیز کارگاهی های فعالیت و

 کل هب بیرونی نگاه و تبلیغاتی نظر از هم و است مؤثر بسیار کارگاه جاری

 . بود خواهد ارزشمند بسیار نیز شرکت

 

 

 
 
 

 
 و داخل برای H.S.E  منظم گزارشات بخش نظارت و کنترل دیگر بخش

 مورخ ص/572/44 شماره بخشنامه طبق که باشد می نظارتی های دستگاه

 .شد خواهد پیگیری و االجرا الزم 1345 سال از 60/64/44

 تیم،هس شرکت مالی و اعتباری کاری، آینده فکر به ما اگر اینکه، آخر نکته

 .بگیریم جدی ها کارگاه همه سطح در را  H.S.E باید حتماً

 

 

 

 

ساعات اولیه کار آقای  60/44/ 60متری 5سقوط  سر جک  از ارتفاع 

 حسین حاجی پور دوست آرماتور بند کارگاه اهواز
 اهواز کارگاه در بتنی تیر یک به کارگر سر برخورد

سقف بتنی و یا لوله های داربست و یا سقوط ابزار و ریزش براده های گداخته حاصل از جوشکاری  کاله ایمنی عموماً مانع از اثابت سر به دیواره ها، ستون ها و

 در طبقات به سر و صورت افراد در ماه های گذشته شده است.
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 2934ماه اسفند  – 241 گاهنامه شورای جوانان

 مقاالت

  بیمارستان ساخت و طراحی در جاری روال تشریح

روش اجرائی متعارف احداث بیمارستان در کشور روش سه عاملی است . 

کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح و سازنده، پروژه را عملیاتی 

می نماید. در این روش فرآیند طراحی و ساخت بصورت خطی است بدین 

می شود و سپس  انجاممشاور مهندسین مفهوم  که ابتدا طراحی توسط 

 ساخت پروژه از طریق مناقصه به یک و یا چند سازنده واگذار می گردد.

در این روش تیم طراحی)مهندسین مشاور( بر اساس اهداف، بودجه و 

نیازهای کارفرما به کار گرفته می شود و با کامل شدن طراحی یک پیمانکار 

لیه ی شود. کبر طبق فرآیند مناقصه برای ساخت ونصب به کار گرفته م

فعالیتهای مربوط به اجرای عملیات طی مبادله موافقتنامه به واحدی به 

نام پیمانکار واگذار می گردد و اغلب نظارت بر فرآیند پیمانکار به همان 

 مهندسین مشاور طراح محول می گردد.

این روش اجرا آن است که قیمت نهائی اجرای عملیات ساخت  باز معای

 تا قبل از پایان طراحی و فرآیند مناقصه شناخته شده نیست.  

 تشریح شاخص های ایجاد ارزش افزوده طرح

در کشور ما متاسفانه نهاد و یا نهادهائی به منظور تعریف طرح بهینه 

بیمارستانی تعریف نشده است . اخیراَ در کشورهای اروپائی و از جمله 

انگلستان نهادهائی تاسیس شده که وظیفه آنها ارائه چهارچوب فکری برای   

 . ویژیگی های طرح خوب برای سرمایه گذاری از حیث طراحی و اجرا است

کمیسیون معماری »و « شورای صنعت ساختمان»در انگلستان دو نهاد 

وظایف مذکور را بر عهده گرفته اند. هر دو گروه « محیط ساخته شده

 معیارها و ارزشهای خاص خود را برای ارزیابی علمی طرح ارائه داده اند.

 شاخص های  منجر به ایجاد  ارزش افزوده طرح در ادامه ارائه شده اند:

 اخص زیباشناختی: ش

برای مفهوم زیبائی علی الخصوص در زیباشناسی یک ارزش ذهنی است 

نمی توان عنوان کرد   تعریفی با مرزبندی مشخص و محدودحوزه معماری 

اما می توان گفت زبیائی از جنس کیفیت است و کیفی بودن شاخص 

د. ارنماندگاری اثر است که در دریافت آن عوامل عاطفی و منطقی دخالت د

محل  ". عبارت و یا تعبیر تعبیر به لذت زیباشناسانه می شودبخش عاطفی 

ابراز و تجلی لذتی است که از آن اثر استنباط و یا به بیان  "سکونت زیبا

صحیح تر دریافت می گردد. محصول این لذت بی شک آرامش است و این 

 آرامش محصول کسب مطلوبیت است. 

 شاخص ارزش محیطی: 

 ی مصرف کمتر انرژی ، افزایش تنوع و پایداری زیستایامز داشتن

محیطی، آلودگی کمتر منجر به  ایجاد ارزش های محیطی می شود که 

 نهایتاَ عمر مفید ساختمان را افزایش می دهد.

 در جذب فرصت های سرمایه گذاریجایگاه مشاوران و پیمانکاران بیمارستان ساز 

 حامد جوادی، سید محمد میرهاشمی                                                                   

طی سه دهه گذشته عمده ساخت و سازهای حوزه بیمارستانی از طریق تخصیص اعتبارات بخش عمرانی بودجه دولتی بوده است. دستگاه 

های اجرائی مجری طرح طبق بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از طریق فرآیند مناقصه، طراحی و ساخت بیمارستان را 

ن ذیصالح واگذار می نمایند. با مطرح شدن موضوع سرمایه گذاری در حوزه سالمت علی الخصوص ساخت بیمارستان، به مشاوران و پیمانکارا

 تمرکز بر شاخص های سود و زیان حاصل از اجرای این طرح اجتناب ناپذیر است . 

زوده طرح به عنوان عاملی در جذب سرمایه یک بیمارستان را در ایجاد ارزش اف« طراحی و اجرای خوب»این مطالعه در پی آن است تا تاثیر 

با مهندسین مشاور و پیمانکاران خواهد بود و هریک به تناسب ریسک   « بیمارستان خوب»گذار معرفی نماید. محوریت طراحی و اجرای یک 

زوده و نیز استخراج شاخص های توزیع شده در این مقوله سهیم خواهند بود. تشریح نتایج کار مهندسین طراح و پیمانکاران در ایجاد ارزش اف

 مرتبط با این موضوع از نتایج مقاله حاضر است.

پروژه احداث بیمارستان

طراحی

(مشاور طراح)

نظارت بر اجرا

(مشاور ناظر)

اجرا

(پیمانکار)

0 10 20 30

نظارت بر اجرای طرح

(پیمانکار)اجرای طرح

(کارفرما)برگزاری مناقصه 

(مهندسین مشاور)طراحی 

(ماه)مدت اجرای طرح 
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 مقاالت

 :کیفیت محیط داخلی صشاخ

ارزیابی کیفیت محیط داخلی اغلب بسیار دشوار است اما عواملی مثل 

 باشند.می محسوس لمس وبو، رنگ همگی قابل  تهویه، دما، رطوبت،

عوامل دیگری مانند کیفیت غذا، آسایش محیط داخلی، توانائی گذارندن 

شب همراه بیمار که در  رسته حمایت اجتماعی قرار می گیرد در ایجاد 

 ارزش افزوده بسیار مهم است.

 جمع بندی و تحلیل 

 همانند بیمارستان دو ارزش از نظر کارفرما و سرمایه گذار با ساختن یک بنا

 ایجاد می گردد : 

 ارزش ساختمان در بازار )ارزش کاالی تولید شده(

 ارزش سود حاصل از بهره برداری از ساختمان 

های کیفی و کمی جمع بندی نهادهای پیش گفته در تعریف شاخص

-مایه گذاری در طراحی در چهار زیرساخت و ساز گویای آن است که سر

گرائی، ارزش مالی پروژه و کیفیت حیط داخلی، نمادبخش کیفیت م

در  حمایت اجتماعی طرح می تواند منجر به ایجاد ارزش اقتصادی گردد.

« کیفیت ساخت»و « مدت اجرای طرح»حوزه اجرا تمرکز بر دو موضوع 

بسیار کلیدی است . مدت اجرای طرح در برگشت سرمایه و بهره برداری 

کاالی تولید شده )ساختمان ساخته شده(  طرح بسیار بسیار موثر است و

کیفیت »سریعتر به بازار هدف وارد می شود. شاخص مهمتر حوزه اجرا 

است که در ماندگاری طرح و ارزش افزوده ناشی از بهره برداری « ساخت

تاثیر گذار است. به منظور درک بهتر این موضوع در تصاویر ذیل این 

 ترسیم شده است در این  "ب "و  "الف"شاخص ها برای دو پروژه فرضی 

 

تر باشد شاخص ها از همنوائی پروژه مدورنمودار هرچه منحنی بسته 

 بیشتری برخوردار خواهد بود.

 برایهایی در این حوزه ها و نیز تعریف شاخص تخصیص نیروی انسانی

ارزیابی مشاوران و پیمانکاران در این بخش ها بسیار حیاتی است و به 

د در این حوزه به جهت جذب دستگاههای اجرائی پیشنهاد می گرد

 گذار پروژه های پژوهشی تعریف نمایند.سرمایه

 

پروژه احداث  
بیمارستان

(طراحمشاور )

یکیفیت محیط داخل

عملکرد فضاها

نماد گرائی

اجتماعیحمایت 

تدستگاه نظار پیمانکار

کیفیت ساخت

زمان اجرای 
طرح

92 



 

  
 2934اسفند ماه  – 241 گاهنامه شورای جوانان

 سفر نامه

 مقدمه

 پیداکردهادارات  و هاسازمان عامل انسانی جایگاه محوری در اخیر هایسال در

 دلبستگی به محیط کاری و عالقه و حس رضایتمندی، این راستا در است و

مدیریت  جهتبدین ،آیدمی شماربین کارکنان امری ضروری به  همدلی در

راهبری ناب  با سازمانی و گروهی و اهداف فردی، همسوسازی با هاسازمان

 وریبهرهش افزای و به بهبود باشدمی ناب تفکر و مدیریت عملکرد که تلفیقی از

 کرد. دنپارامترهای سازمان کمک خواه

آغاجاری خواهم  و اهواز هایپروژه این مقدمه به توصیف بازدید از ذکر با

 پرداخت.

 به اهواز سفر

تهران  فرودگاه مهرآباد4 پایانهنخستین ماه فصل زمستان  از امین روز 42پگاه 

 افزاجان و شورانگیزسفری  تا واالیی بود دانایی و میزبان دوستداران زیبایی و

اعضای محترم هیات مدیره گروه  صمیمانه مدیرعامل و و سبز حضور در را

 به ارمغان آرند.224ساختمان  و مهندسین راه

 باتهران بال گشودند و  قشم ایر، در آسمان 02:7ایران ایر و 0247پروازهای 

  نواختمی را هاچشمبود و  گسترده درجای  دور فراخ که تا هایپهنهاز  گذر

 ربزیبا بردمیده بود و یزدان پاک  دمسپیدهپیش رفتند،  اهواز شهربه سمت 

 آسمان نقشی دالویز خلق کرده بود. بوم

پس از خروج از تاالر فرودگاه به و  رسیممیبه فرودگاه اهواز  9حدود ساعت 

بیمارستان  کارگاه وکیلومتری جنوب شرقی اهواز :22امیدیه در شهرسمت 

 .شویممیآغاجاری رهسپار 

و هوایی رخشان و دلپذیر  درخشدمیهامونی زنده در پرتو درخشان خورشید 

 گسترده دامان در مسیر درکه  فراخ و دالویز اندازیچشمدهد و با را نوید می

 رسانیم.راه را به فرجام می آفریندمیو شور و شادابی  است

 امیدیه به سفر

 هوایی گرم  آب و و سطح دریا از متر 42ارتفاع  امیدیه است شهری با اینجا

 تیاف ازبانام کهن سی برنج که پس  نفر هزار 07باجمعیتی حدود و مرطوب  و

آهکی به نام آسماری به ضخامت  ایالیه درمتری زمین  4077ژرفای  نفت در

لری نام امیدی  گویش باخورشیدی ساکنان محلی 2409سال  در متر 77:

کارکنان شرکت نفت بافت  هایخانه ، آن گذاردند بر را )امیدی هست( هه

 اداری شرکت نفت از جابجایی مراکز با تشکیل داده و را اصلی این شهر

 فراهم نموده است و را این شهر مهاجرت به هایزمینهآغاجاری به امیدیه 

 بخشیده است. اندک رونقی به این شهر

 

 ی اهواز و آغاجاری(                                                             هاپروژهسفر به آغوش مهر )بازدید از 

   پوری محمدرضا                                                                                                                          

توان آن ارزانی داشت که آفریننده توصیف سفری باشم به خاستگاه خرم  مند گردانید وبخشاینده فرزانه را سپاس که مرا از مهر خویش بهره

ذیرفته که آنچه انجام پخورشید، تا درهایی  بگشایم  از سیری دلنشین و جان نشان با میزبانانی مهرآیین و خورشید روی،  با این  امید و آرمان 

سویه در راستای پیوندی پایدار و صمیمانه و موجب شود  با مهر یزدان پاک راهی است آغازی امید انگیز و نویدبخش باشد از تالشی همه

 به ارمغان آریم. 224پرفروغ و تابناک  را برای گروه مهندسین راه و ساختمان 
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 سفر نامه

 کارگاه آغاجاری از بازدید

است که به کارگاه بیمارستان آغاجاری  ظهر قبل از 22 ساعت حدود

 رپ مهربان و آمیزگار، ،آشنا زود، خویگرمکارکنانی  کارگاهی با ،رسیممی

 ایرانی به شایستگی میزبانی را نوازیمهمانآیین  که به پیروی از شکیب

نابی شیوه معماری آنچه  کارگاهی گذشته از بازدید حین در .نهندمیپاس 

 با بود دالویز نمایی فراخ و نمودمی تردیدنی واتر چشم من گیر در

هی کارگا بازدید پس از آراسته بود. قوسی شکل که ساختمان را هاییرواق

م گوارایی ک دید سفره میزبانان از کهیراستبه و پردازیممی غذا صرفبه

 بود. مانند

 بازگشت به اهواز

 زشورانگیمسیری  ،رویممیاهواز  شهر سویبهکارگاه آغاجاری  از بازدید پس از

قوم هوزی برگرفته است که  از را نشاط افزای به سمت شهری که نام خود و

 وندباگرمی پی نام اهواز باوجوداینکه ،اندبودهساکنان بومی استان خوزستان 

 مطبوعی راداراست . خورده است زمستان مالیم و

 ایهنوشتهسنگ در را ایران که نام خود رود ترینطویل و ترینبزرگکارون 

 گرفتهشکلآن  کنار اولین تمدن بشری در کوهرنگ گرفته است و باستانی از

 از سرچشمه خود در درپیچپیچ تنگ و هایدره از کیلومتر 007طول حدود با

 را به دو شهر به اهواز ورود با ستیغ  زاگرس جریان یافته و هایکوهرشته

سمت رودخانه کارون  پل دو9 اکنونهم کندمیغربی تقسیم  بخش شرقی و

 قطار پل سیاه که مختص عبور هاآنکه اولین  کنندمیمتصل  هم به را

 هاینخل بشکوه و پلهایی زیبا و است.هم پل طبیعت  هاآنآخرین  و باشدمی

 پل معلق پرواز اطراف درمهاجری که  هایپرنده آسمان کشیده و به سر

  .اندآفریده اثری رامش خیز را کنندمی

 کارگاه اهواز از بازدید

 ارچه) بندر میدان شهید در استراحتی کوتاه به سمت کارگاه اهواز پس از

 که در شویممیمیزبانانی مواجه  با آنجا در و کنیممیحرکت  (شیر

 در ،رفتارشان شادابی در ،خیرخواهی شاناندیشه در نگاهشان محبت،

 سرلوحه خویش قرار جدیت را تالششان اخالق و در صداقت و کارشان

 سرافرازانه و پیمودن راهی روشن و در خویشتن را مردانه پایو  اندداده

 .اندگردانیده مندبهرهجاودانه 

 زنده هایشب شهر اهواز

پلی   ،نشینیممیبه نظاره  را کارون پل سپید رود کنار در شامگاهی یگانه و در

سال پس از افتتاح پل بروکلین )اولین  07از کمتر واست  اهواز شهر که نماد

گذاشته  اهواز احداث چهارمین پل معلق دنیا در هایپایه پل فلزی جهان(

  . آیدمیبه شمار  زیبایی شهر و مظهر نماد که امروز شد
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 سفر نامه

 به رنگینی طیف خورشید است و شدهآراستهرنگین  هایچراغ با پل سپید

نصب هاللی اول  زوج مهندس آلمانی که پس از از انگیزطرباثری  .ماندمی

که باعث مرگ مهندس آلمانی  شوندمیمواجه  هاانگلیسیکارشکنی  با

 نتریابتدایی نهایت عشق و با ایشان با چندی همسر ولی پس از ،شودمی

پایان  به را زیبا این شاهکار و کرده سواراسکلت  بر وسایل ممکن هاللی دوم را

 .رساندمی

 به شوشتر سفر

سرمست  خوانخوشمرغان آفتابی ست،  و خوش هوا سپیده بردمیده است و

 ، بهارخزان آغاز در .اندبرانگیختهدلنشین  ایهنگامهکارون  رود فراز بر شیدا و

 است. یافتهتجلیچشمانمان  در وامیدی پرشور زندمیموج  هوا در

 پس از و شویممی روانه به سمت شوشتر اهواز کارگاه درمیزبانان   باهمراه 

دلگشای  و سبز مکانی با زیبا، اندازی چشمو کیلومتری  97مسیر از گذر

 ،هاآسیاب، آرایدل اندازیچشم با آبی شوشتر هایسازه .شویممیمواجه 

که محلی برای استراحت  فراخ هدایت آب وسیکا هایتونل و هاکانال آبشارها،

 یامجموعه زیبایی برایمان نقش زده است، به راتفریح است چهره خویش  و

 ترینبزرگ عنوانبهآن  فرانسوی از نامدار شناسباستان که مادام ژان دیوالفوآ

 .کندمی صنعتی یاد انقالب ازمجموعه صنعتی پیش 

 بازگشت به اهواز

 ه درک بیمارستان اطفال اهواز کارگاه از بازدید و شوشتر بازگشت از پس از

( پیشرو  محیط و ایمنی )سالمت، HSE ویژهبه هازمینه بسیاری از

 .رسانیممیسفرمان را به پایان  باشدمی

 کالم آخر

به فرجام  نیکو هاییادمان و نو هایآزمون آکنده از ذهنی با سفرمان را

 پیمودن راهی روشن. در روزافزونم به کامیابی داری امید و بریممی

برای گروه  تابناک را ایآیندهاین همدلی  انگیزدل بذراینکه  به امید

 رد.داحاصل 224ساختمان  مهندسین راه و

 بهار که در آوریممی سوگندفرخنده   و این روزهای  بازگشت به آغاز در

خویش  کردار در خانه خداست نیازاریم و بی تردید که دلی را نو هرگز

 بهترین باشیم.

 

 مبارک باد.  شما بر دل افروز بهار
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 مقاالت

 موقعیت شهر شوشتر

قرار  استان خوزستان کیلومتر مربع در شمال ۶۳۴۲شوشتر با مساحت     

شهرستان شوشتر از جمله شهرهاي گرمسیري کشور مي باشد، که به   دارد.

هاي طوالني و بشدت گرم  تابستانسبب قرار گرفتن در منطقه خشك داراي 

 هايهاي پایاني کوهاز لحاظ طبیعي دامنه .هاي نسبتاً معتدل است و زمستان

، مرز شرقي این شهرستان و رود دز مرز غربي این شهرستان را تشکیل زاگرس

برآورد شده هزار نفر  030 ،0۴31سرشماري سالدر دهد.جمعیت آن يم

 است. 

اي بوده که دائماً با رسوب هاز نظر زمین شناسي این منطقه حوضه فرورفت   

 زایي آلپي این حوضه در طي آخرین فاز کوهگذاري درحال نشت بوده است.

 ايد و محیطي دریاچهدچارچین خوردگي شده و از آب خارج مي شو

از این شهرستان  دز و کارون هاي بزرگرودخانه .اي پدید مي آیدرودخانه

 تنگه یكپس از عبور از  کارون رودخانه و رودخانه دز از غرب عبور مي کنند.

بند  کند و توسطبا تخته سنگ بزرگي که شوشتر برآن بنا شده برخورد مي

کارون که « گرگر»شود. شاخه تقسیم مي شطیط و گرگر به دوشاخه میزان

ر دهد و شاخه دیگکند، آبشارهاي زیبایي را تشکیل مياز داخل شهر عبور مي

است که از غرب به سوي جنوب شوشتر جریان داشته و در « دانگهچهار»

خورد. در جنوب شوشتر مجدداً به هم پیوند مي« بند قیر»محلي به نام 

بسیاري از تأسیسات آبي باستاني همچون: آسیابها، کانالها، پل بندها و آبشارها 

 .اند هدشساخته در مسیر شاخه هاي گرگر و شطیط 

 شهر باستانی شوشترتاریخچه شکل گیری 

نا به گفته تاریخ نویسان از جمله حمزه ب

اصفهاني، شوشتر به معني خوبتر است؛ و چون 

رفت، در شش شهر شوش رو به ویراني مي

هواتر و  و آبفرسنگي بنا شد که خوش

مستوفي  .حاصلخیزتر از شوش بود و آن را شوشتر یعني از شوش بهتر نامیدند

. احتمال دادند« ششدر»د: برخي اصل واژه شوشتر را نویسالقلوب ميدر نزهت

است.  آن بدین دلیل بوده که این شهر داراي شش دروازه بوده

غار  ،0۴۶1در بهار سال  باستان شناس نامدار فرانسوي گیرشمن پروفسور

را نخستین سکونتگاه  کشف کرده و آن در شمال شرقي شهر شوشتر پبده

داند و قدمت سکونت در شوشتر را به ده هزار سال تخمین مي ایران انساني در

 .زندمي

ي، پایتخت سیاس ،کوتاه و یا بلند ،اگر هر یك از شهرهاي بزرگ ایران، روزگاري

 ،بندر و بي اسکله اگرچه بي ،اقتصادي و مذهبي ایران بوده اند، شوشتر را 

شاید بتوان براي همیشه پایتخت آب ایران دانست. شوشتر در دامن آبي 

 و  گیردکارون و متأثر از مسیرهاي آبي، در هواي تفدیدة خوزستان شکل مي

 منظومه سازه های آبی تاریخی شوشتر             

 انسیه ریاحی، سیاوش معینی                                                                                                    

  هايکاربري.گردد برمي میالد از قبل پنجم قرن در کبیر داریوش زمان به آن قدمت که است خالقانه نبوغ از شاهکاري شوشتر تاریخي آبي نظام

 راحيط یك با همگن نظام یك شوشتر آبي هايسازه. است کرده مبدل استثنایي ايمجموعه به را آن کامل، نظام این بزرگ مقیاس و متعدد

  مجموعه این هايساختمان و شهري مهندسي هايسازه.است رسیده پایان به میالدي سوم قرن در آن ساخت کار که است جهاني سطح در

  رهنگيف میراث بر گواهي که است متنوع( دفاعي سیستم و آب انتقال هايکانال ، آبیاري ها،آسیاب شهري، آب تامین) آن هايکاربري اندازه به

 ایرانیان تمدن اوج زمان در شادروان شکوه با بند پل ویژه به و شوشتر آبي هايسازه. است النهرین بین مردمان و ایالمیان فني دانش تلفیق و

 .بودند توجه مورد جهان عجایب از یکي عنوان به مسلمان اعراب حتي و
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خود بر این مسیرها، تأثیرات تازه اي مي گذارد. رشد و توسعه شهر به به نوبه 

تام داشته و از طرفي به آزمون هاي تازه اي علوم و قواعد هیدرولیك بستگي 

در این زمینه دست پیدا کرده است. شوشتر تجربة کم نظیري است از توافق 

انسان و رودخانه و تقابل قدرت شگفتي آفرین اراده انساني با نیروهاي سرکش 

طبیعت. شوشتر در یك حلقة بسته که از هر سمت به رودخانه و مرز آبي 

-کند. اولین تأسیسات شهري و نطفه لد شده و رشد ميمحدود مي شود متو

هاي شهر مسکوني در سواحل شمالي در جایي شکل مي گیرد که در امتداد 

جزیره “پل شادروان، اولین و مهمترین مدخل منطقه و یا بهتر بگوئیم: 

 .است” شوشتر

 ۶۲در نشست ساالنه کمیته میراث جهاني یونسکو در  شوشتر آثار باستاني 

نظام آبي  عنوانبه ( در شهر سویل اسپانیا، 0۴11تیرماه  ۵) ۶113 ژوئن

فهرست میراث  در ایران عنوان دهمین اثربصورت یکجا به  تاریخي شوشتر

 د.انبه ثبت رسیده 0۴0۵با شماره  جهاني یونسکو

 سازه های آبی شوشترنظام 

مجموعه عظیم آبي شوشتر به دست نیاکان ما در طول سده هاي طوالني  

اي سنگي ساخته به صورت پل ها، بندها، پل بندها، آسیاب ها و کانال ه

هاي مهم در مهندسي آب و این نظام گواهي بر تبادل توانایيشده است. 

ایران، در سراسر دوران هاي مختلف کاربرد آن در زمان حکومت سلسله

 بند بخش هاي مختلف شامل و باستان و بعد از آن در دوره اسالمي است

بند شادروان، قلعه سالسل، نهرداریون، بندخاك، پل بند لشکر، میزان، پل

دار، پند بند گرگر، محوطه آبشارهاي، نهرگرگر، پل بند نهر رقت، بند شراب

این تأسیسات در  .است ماهي بازان، دو پل تك دهنه روي نهر داریون

 راستاي دست یابي به سه هدف عمده بوجود آمده اند:

 رودخانه ها عبور از -0

 آبیاري زمین هاي کشاورز -۶

استفاده از انرژي آب در صنعتگري ) همچون به کار انداختن   -۴

 .(آسیاب هاي آبي

ترین هکتار است در مرتفع ۵/۴در حدود  آنوسعت کنوني قلعه سالسل که 

عملکرد قلعه عالوه بر . ر روي بستر صخره اي واقع شده استبخش شهر ب

نظامي و همچنین محل حکومتي، احتماالً محلي جنبه ي استراتژیکي و 

و  شودبراي نظارت بر تقسیم آب که در اصطالح کاست افزود خوانده مي

 بوده است.  مي باشد، مرکز مدیریت آب منطقه

این سازه به صورت دیواره اي قوسي ساخته شده است. ر، برج عیابند   

بنا بر بستري متر مي باشد. این  ۵1/۴متر و عرض آن  ۴1/7طول آن 

و به منظور باال آوردن و انحراف آب به سمت باغ هاي اطراف اي هصخر

از اجزاي اصلي مجموعه به شمار آمده  ،ورودي هاو اما  .احداث شده است

میسر از شمال و غرب و شرق که امکان ایجاد دسترسي به مجموعه را 

هاي اطراف، ساخته، با توجه به سطح پایین مجموعه آسیاب ها از زمین مي

مشتمل  ورودي غربي.ایجاد دسترسي فقط بوسیله پلکان امکان پذیر بود

پله است که راه دسترسي بافت کهن و منازل اطراف با مجموعه  00۵بر 

است. با استفاده از این پلکان اهالي منطقه آب شرب مورد نیاز خود را 

حالتي  ابوسیله مشك تامین مي کرده اند. پلکان اصلي در قسمت شمالي ب

 .شیب دار واقع شده است که در گذشته محل عبور احشام باربر بوده است

آسیاب قرار دارد که عبارتند از: آسیاب دو  01حدود در محوطه شرقي 

. هرکدام از این آسیابها برادران، داراب خان، حاج مندل، راتق، دهانه شهر

الوه بر تونل داراي دو سنگ آسیاب است. آب مورد نیاز این آسیاب ها ع

 از تونل بلیتي نیز تامین مي شود.دهانه شهر 

قدمت ساختمان هاي موجود در این محوطه نسبت به  ،محوطه شمالي

ابنیه موجود در محوطه کمتر مي باشد، در این محوطه عالوه بر سایر 

آسیابهاي خدایي، آسیاب رضا گالب یا پنیري و آسیابهاي رضوان، 

ساخته شده،  0۴۴۶کارخانه برق مستوفي که در سال تاسیسات مربوط به 

و تلمبه خانه که آب مصرفي شهر را تامین مي کرده، در انتهاي ضلع شرقي 

قرار دارد. آب آسیاب هاي این محوطه از تونل سه کوره، و آب مورد نیاز 

 کارخانه برق نیز از تونل دهانه شهر تامین مي شود.

داشته که آب مورد نیاز این  یاب قرارآس ۶0در این محوطه  ،محوطه غربي 

آسیاب ها از تونل سه کوره تأمین مي شده، راه ورود به محوطه غربي از 

طریق پلي موسوم به دوپلون مي باشد. آسیاب هاي این محوطه در دو نوع 

ي ، آب توسط کانال هایشیبي در آسیاب شیبي و تنوره اي ساخته شده اند.

 بسیار تند است سرازیر مي شود. ه درون یك مجموعه که داراي شیب ب
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قسمت انتهایي شیب، پره هاي آسیاب قرار دارند که شدت جریان آب در

 باعث چرخیدن آنها مي گردد.

در آسیاب شیبي بخاطر بهره گیري از تسمه، جهت تبدیل نیروي چرخشي  

رون وع تنوره اي مقافقي به عمودي، استهالك باالست و نسبت به آسیاب ن

آسیاب تنوره اي به صرفه نیست. به همین دلیل از رونق افتاده است. 

آسیابي است که چرخاب آن با فشار نیروي آبي که در تنوره یا چال انباشته 

 مي شود مي چرخد.

آب از کانال با ارتفاع زیاد وارد استوانه اي عمودي مي  تنوره اي در آسیاب 

سانتیمتر قرار دارد  ۳1الي  ۴1یك دریچه به قطر شود و در انتهاي حفره 

برخورد  "جَوَن"که بعد از خارج شدن آب از حفره با فشار به پروانه هاي 

عالوه بر آسیاب حول محور عمودي مي شود.  کرده و باعث چرخیدن

( و یك تلمبه خانه آب نیز 0۴۴۳سالآسیاب ها، کارخانه یخ جوالزاده)

 موجود است. 

خوانده « آبشارها » با عنوان  کلي این مجموعه که هم اکنون به طور

آسیاب آبي که از پشت بند گرگر  ۵1شود، محوطه اي است مشتمل بر مي

ر ین منتقل و دیبه پا« بلیتي، دهانه شهر، سه کوره » توسط سه تونل 

اعماق زمین به شعب فرعي تقسیم مي شوند. به طور کلي تمامي شعب 

موردنیاز آسیاب ها و در سال هاي اخیر نیروگاه برق آبي وظیفه تامین آب 

و کارخانه یخ چرخاندن چرخ آنها را بر عهده دارند. پس از تامین آب 

موردنیاز، پساب حاصله از طریق این تونل ها با شدت زیاد بر سطح رودخانه 

  ود.ایجاد و خلق منظره اي زیبا مي شریخته که باعث 

 کاربردهای محوطه آسیاب ها

ها و خرد کردن  استفاده از نیروي پتانسیل آب براي چرخاندن آسیاب( 0

مکان کارخانه ارده کشي و برنج کوبي  این عالوه دربگندم مورد نیاز شهروندان 

 .قرار داشته است

 هاي پایین دست شهر و باغ -باال آوردن آب و هدایت آن به سمت زمین( ۶

 .موجود در بند گرگرهاي  هاي اطراف با استفاده از کانال

وجود پل بند گرگر در شمال محوطه آبشارها راه ارتباطي میان دزفول و  (۴

 .جاده قدیم اهواز بوده است

مهار کنترل حرکات و نوسانات حجم آب مورد نیاز از طریق ایجاد کانال با  (۳

دهانه متفاوت و زدن دریچه در مسیر براي آبرساني به شهر و تنظیم آب مورد 

 .ها است آسیابنیاز 

وجود تونل هاي تهویه هوا در جوار صخره اي این محوطه که به خانه هاي  (۵

مسکوني اطراف مرتبط بوده و در گرماي طاقت فرساي خوزستان هواي خنك 

 د.بستانهاي خانه ها راه پیدا مي کنو مطبوع به ش
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 گزارش

دومین کنگره و نمایشگاه تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و 

رازی  دانشگاه علوم در سالن همایش های  4331اسفند  3و 2تجهیزات مورخ 

 گردید. پزشکی ایران برگزار

در این کنگره بسیاری از دست اندرکاران صنعت بیمارستان سازی اعم از 

سیاست گذاران ، مجریان ، طراحان و بهره برداران حضور داشتند .لذا حضور 

بخش های خصوصی ، مشاوران و پیمانکاران و ساخت و تجهیز بیمارستانها 

 در این کنگره دیده می شد . 

ر وزیر محترم بهداشت درمان و دومین کنگره ساخت بیمارستان با حضو

آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی افتتاح گردیدو ادامه 

برنامه با حضور ریاست  دانشگاه علوم پزشکی ایران ، معاونت  درمان وزارت 

بهداشت ، معاونت  توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، معاون وزیر و 

ت فنی و برنامه ریزی درمان وزارت بهداشت رئیس سازمان غذا و دارو ، معاون

و مدیر برنامه هتلینگ ، مدیر کل توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت 

بهداشت و مشاور محترم وزیر و دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور برگزار 

 .  شد

ه در ک بیمارستان پانلهای متنوعی ارائه شددر دومین کنگره تخصصی ساخت 

 ا اشاره می شود : زیر به آنه

 پانل راهکارهای افزایش مردمی و سرمایه گذاری در حوزه سالمت  -4
پانل طرح تحول نظام سالمت و اولویتهای مرتبط با معرفی دانشگاههای  -2

 منتخب 
 پانل مشاوره تجهیز و مدیریت منابع و تجهیزات  -3
 پانل استاندارد های نظارت و اعتبار بخشی  -1
 پانل مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  -5
و  مدیریت انرژی –پانل تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  -6

 مصالح ساخت 

همچنان برنامه های جانبی نیز در این دوره اعم از کارگاههای آموزشی با 

، ساخت و تجهیز بیمارستان و همچنین نمایشگاه طراحیمباحث پیرامونی 

، سازندگان و بسیاری از مشاوران، پیمانکاران ،گردید برگزار جانبی

 واردکنندگان تجهیزات نسبت به تجهیز غرفه ها اقدام نمودند . 

نیز در حد توان  خود سهمی  412شایان ذکر است ،  شرکت راه و ساختمان 

به خود اختصاص داده و با  از دومین کنگره و نمایشگاه ساخت بیمارستان را

ارائه سه مقاله به ترتیب توسط آقایان مهندسین حامد جوادی و سید محمد ا

جایگاه مشاوران و پیمانکاران بیمارستان ساز در جذب "میر هاشمی با عنوان 

 طراحی و"و مقاله خانم آتنا میرقاسمی با عنوان "فرصتهای سرمایه گذاری 

صول بررسی ا "ان و مقاله خانم انسیه ریاحی با عنو "ساخت بیمارستان آینده 

و همچنین ارائه مقاالت  "اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان 

خود به صورت پوستر حضور پیدا کردند و فعالیتهای خود را در زمینه های 

عمرانی ، تاسیساتی و تجهیزات بیمارستانی در چهار دهه اخیر در عرصه 

 گذاردند . دومین کنگره به نمایش  31سازندگی، در غرفه شماره 

 

 تجهیزات کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و

         Hospital Build & Facility management                                       میرقاسمیآتنا                                                               
 مهسا ابراهیم خانی نویسنده:
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 اخبار

 

 142 مرکزی کتابخانه ساماندهی

 شیتال با کنفرانس سالن جانبی فضای در واقع شرکت مرکزی انهکتابخ                                                                                                         

 پور مه خانم سرپرستی به که مهم رویداد این . درشد ساماندهی چندماهه

 تأسیساتی، ساختمانی، هایبخش در کتاب جلد 500 حدود ،شد انجام

 و بندیدسته عمومی هایکتاب و افزارنرم و رایانه فنی، معماری،

 بر نیز  شده وریآگرد نشریه 5000 حدود آن کنار در گردید گذاریشماره

 و هابکتا از کاملی فهرست. شدند بندیدسته موضوع و انتشار تاریخ اساس

 سایتوب در انهکتابخ در موجود  نشریات و هاکتاب در موجود نشریات

 ریتمدی  راستا همین در.  است قرارگرفته همکاران استفاده منظوربه شرکت

 را خود نظرات نقطه تا نمودند درخواست همکاران تمامی از نیز شرکت

 نشریات و هاکتاب معرفی طریق از کتابخانه نمودن پربارتر هرچه درزمینه

 .دهند ارائه پور مه خانم کتابخانه مسئول به جدید

 پنجمین نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی و صنایع  هایدستاوردپنجمین دوره نمایشگاه                                                                                                         

در مصالی تهران با حضور  4331سال  آذرماه 3الی  6وابسته از تاریخ 

های حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، های فعال در حوزهسازمان

 های خصوصی و صنایع مرتبط برگزار گردید.ها، شرکتانجمن

های همکار همراه تعدادی دیگر از شرکت 412شرکت در این دوره نیز 

ها و در قالب یک مجموعه بزرگ به محوریت سازمان مجری ساختمان

 .تأسیسات دولتی و عمومی حضور مؤثری داشت

 

تختخوابی اطفال  160محترم بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی از پروژه در حال ساخت بیمارستان  مدیرانبازدید 

 اهواز 
مدیرعامل  جناب آقای مهندس سعیدی کیا 4331بهمن  41 تاریخدر   

جناب آقای مهندس  محترم بنیاد مستضعفان و هیات همراه به اتفاق

بهمراه جناب آقای مهندس  ریاست محترم بنیاد علوی برزگری

اسکان ایران با تنی چند از  شرکت پوراکبریان مدیرعامل محترم

 کارشناسان از پروژه بیمارستان اطفال اهواز بازدید بعمل آوردند. 

در طی این بازدید مدیرعامل محترم گروه مهندسین راه و ساختمان 

، مدیر پروژه و سرپرست کارگاه بهمراه مسئولین محترم مهندسین  412

وند اجرائی، مشاور همگون ضمن مشایعت مهمانان نسبت به تشریح ر

 پیشرفت کار و مشکالت موجود گزارش الزم را ارائه نمودند. 

در این بازدید سه ساعته بازدید کنندگان رضایتمندی خود را از روند    

صحیح و اصول اجرائی پروژه در همه جبهه ها بخصوص رعایت کامل 

 اعالم نموده و از مسئولین کارگاه قدردانی بعمل آوردند.  HSEمبحث 

نین بمنظور تسریع در روند اجرائی پروژه دستوراتی را به مسئولین همچ

 پروژه امر به ابالغ فرمودند.
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  کارفرما: سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی 

  تالش تختخوابی 212 بیمارستان

   شهرسازی و راه وزارت مجری سازمان: کارفرما

 همکاران و جودت مشاور مهندسین:  نظارت دستگاه و مشاور
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Thinking Green 
 

We are still miles off from our target of a Green Hospital but due to some innovative design 

ideas we are in the right path of reaching our goal of the greener tomorrow for our hospital and 

health sector. Designing and constructing green is all about using Natural resources such as 

wind & solar energy using rain collecting water tanks and recyclable material in our 

construction is only one side of this concept Green management is another critical aspect which 

includes making our hospital administration paper free, reducing hospital staff travel via cars 

and promoting bicycle travel by constructing bike paths around the hospital grounds. 
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Sutter Santa Rosa Healthcare 

At the moment there are a handful of developed countries taking part in green hospital 

designing and development, great example of a green hospital incentive is the: Sutter Santa 

Rosa hospital in California USA, although it is not a zero energy (green) hospital but it has 

taking some major steps towards that direction. 

The hospital is participating with PG&E in their Savings by Design program – a win/win 

partnership that helps ensure an energy-efficient project. It will implement energy efficient 

envelope construction, lighting, heating, cooling, and power systems and benefit operationally 

from a state-of-the-art building management system which can monitor and control such things 

as humidity, air flow and exterior lighting. The hospital also has the opportunity to purchase 

power from renewable resources as a means of achieving a sustainable operating practice upon 

opening. 

Sutter Medical Center completed a High Efficiency Fixture Direct Installation Program, in 

conjunction with the Sonoma County Water Agency, to significantly reduce potable water use 

in the community. The wastewater treatment plant has already noticed a significant reduction 

in water flow, allowing the new hospital to open without impact. The hospital will also use low 

flow toilets, sinks and shower fixtures to reduce potable water use, as well as efficient 

landscape irrigation technology to water the natural drought tolerant plants only when needed. 

The storm water from the hospital’s roof will be diverted to bios-wales and catch basins on the 

site, to allow rainwater to slowly infiltrate back into the soil, re-charging the underground 

aquifer. 

THE hospital will produce less greenhouse gasses then the existing Chanate facility. As 

required by mitigation measures contained in the EIR, the medical campus will implement a 

green house gas strategy that will encourage employees to commute to work in a more 

environmentally friendly way. The hospital will develop a Transportation Demand 

Management plan that will be designed to reduce the amount of employees, physicians and 

volunteers driving to work alone, including a carpool plan and preferential parking, electric 

vehicle charging stations free to employees, and incentives to use public transit, bike or walk 

to work. Sutter Medical Center will also coordinate with County and City transit agencies to 

develop the most efficient bus service to the hospital. Lastly, Sutter Medical Center will 

contribute toward a bike path that will result in increased bike travel and reduced vehicle travel. 
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As hospital construction projects continue to grow and remain on a steady uptrend, health 

administrators are increasingly looking to introduce green initiatives and environment-friendly 

practices into the design, building and management of healthcare facilities. This shift to 

sustainable healthcare facilities is primarily centered around reducing the carbon footprint of 

hospitals and the incorporation of modern “Green Building” design elements into the 

healthcare environment to improve patient care and allow hospital occupants to feel more at 

ease.  

   

Most architects today are already familiar with green building concepts, as both the public 

sector and private businesses are increasingly committed to an array of environment-friendly 

principles. "Green Hospital" concepts, which focus on sustainable designs specifically for 

hospitals, are also gaining an increased interest and awareness.  

   

As hospitals typically use significantly more resources and produce more waste than 

comparably sized commercial buildings, the effective deployment of environmentally driven 

strategies to improve resource management is of critical importance in the development of 

sustainable healthcare facilities. A World Health Organization (WHO) report published last 

year urged hospitals to proactively address the environmental footprint of the healthcare sector 

by reducing power consumption, utilizing alternative energy generation, and through the 

recycling and conservation of resources. 

A range of energy efficiency measures, which rightly form the starting points for many global 

green hospital initiatives, are being adopted both in the renovation of existing facilities and the 

construction of new hospitals. Core measures include the use of energy efficient medical 

equipment and lighting systems for hospitals to reduce energy expenses, as well as the 

deployment of technologically advanced energy management systems that leverage onsite 

renewable energy sources. 

 
Designing a Green Hospital  
                                             

                                                                                              Amir Kiarash Rasteh 
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