
 

 : پیبم سئیغ داًـگبُ علَم پضؿکی ایشاى ٍ سئیغ کٌگشُ

اّذاف ٍ ّوؼَ ثب  داًـگبّْبی جْبى اػالم  داًـگبُ علَم پضؿکی ایشاى دسهؼیش دػتیبثی ثِ جبیگبُ ثشتش دسهیبى

. عبلیِ ًظبم هقذع اػالهی ٍ چـن اًذاص علوی کـَس، ثشًبهِ ای هٌؼجن ٍ هٌبػت سا عشاحی ٍ آغبص ًوَدُ اػت

سُ گیشی اص افکبسًٍظشات اًذیـوٌذاى ٍصبحت ًظشاى علوی داخلی ٍ خبسجی ًقـی هَحش ٍ ثی ثذیل ثی ؿک ثِ

ثؼیبس هفتخشین کِ  اص ایي سٍی. ثِ ایي هقصَد ایفب هی کٌذٍ ثشای  ایي داًـگبُ  ثؼی هغتٌن خَاّذ ثَد دسًیل

 یشیت هٌبثع ٍ تجْیضاتکٌگشُ تخصصی ٍاٍلیي کٌگشُ ثیي الوللی ػبخت ثیوبسػتبى ٍ هذ چْبسهیيثشگضاسی 

(Hospital Build & Facility Management)  ثِ ّوشاُ جـٌَاسُ 1396آرسهبُ  20الی  19سا دس تبسیخ

اعالى ٍ اص اػبتیذ، تقذیش اصخیشیي ػالهت ٍ پیـگبهبى ػبخت ثیوبسػتبى دسهشکض ّوبیـْبی ثیي الوللی ساصی 

  ػبصی اػتبًذاسد. س ایي ّوبیؾ علوی دعَت کٌینداًؾ پظٍّبى ٍّوکبساى هحتشم ثشای حضَس اسصؿوٌذؿبى د

ٍػبصّبی ثیوبسػتبًی ٍداساثَدى ثشًبهِ هذٍى هٌغجق ثباػتبًذاسدّبی جْبًی اصاّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس  ػبخت

ؿعبسکٌگشُ ایجبد عضم هلی ثشای ّوبٌّگی ًْبدّبی ریشثظ ٍافضایؾ جلت هـبسکتْبی هشدهی دسجْت .اػت

ٍّذف کٌگشُ یکپبسچِ ػبصی ٍّوبٌّگی ثیي کلیِ  ایوي ثبعشاحی ّبی ًَآٍساًِػبخت ٍتجْیض ثیوبسػتبًْبی 

ثِ هٌظَسافضایؾ ثْشُ ػبخت ثیوبسػتبى ٍهذیشیت هٌبثع ٍ تجْیضات دػتگبّْب ٍ ًْبدّبی هشتجظ ٍ فعبل دسحَصُ 

هع ایي کٌگشُ ثِ ّوت داًـگبُ علَم پضؿکی ایشاى ٍهج.ٍسی هٌبثع ٍخذهت سػبًی ثْتشثِ ثیوبساى هی ثبؿذ

ٍثبهـبسکت ٍّوکبسی کویؼیَى ثْذاؿت ٍدسهبى هجلغ ؿَسای ٍاًجوي کٌتشل عفًَت خیشیي ػالهت کـَس

اػالهی،ػبصهبى ثشًبهِ ٍثَدجِ، هعبًٍتْبی ٍصاست ثْذاؿت،دسهبى ٍآهَصؽ پضؿکی،دفتشتَػعِ هٌبثع فیضیکی ٍ 

 ػبصهبى غزا ٍثْذاؿت ،عوشاًی ٍصاست ثْذاؿت،حَصُ هـبسکتْبی اقتصبدی ٍسٍاثظ ثیي الولل ٍصاست اهَس 

ػبصهبى هجشی ػبختوبًْب ٍتبػیؼبت دٍلتی ٍعوَهی ٍصاست داسٍ، ػبصهبى ًظبم پضؿکی جوَْسی اػالهی ایشاى،

دفتش ًظبست ٍاعتجبس ػبصهبى اٍسطاًغ کـَس،ساُ ٍؿْشػبصی، دفتش هذیشیت ثیوبسػتبًی ٍتعبلی خذهبت ثبلیٌی،

ٌّذػبى هـبٍس ایشاى،داًـگبُ علَم پضؿکی ؿْیذ ثخـی اهَس دسهبى،هشکضػالهت هحیظ ٍ کبس، جبهعِ م

 ثْـتی،داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى، داًـکذُ هعوبسی ٍ ؿْشػبصی داًـگبُ ؿْیذثْـتی،داًـگبُ تْشاى،

داًـگبُ علن ٍصٌعت،ػبصهبى تبهیي اجتوبعی، هشکضتحقیقبت هذیشیت ثیوبسػتبًی، اًجوي علوی اداسُ اهَس 

ؿشکت ّبی اٍصاى ٍخبًِ ػبصی ایشاى ٍاثؼتِ ثِ ػبصهبى یضات پضؿکی کـَس، اًجوي هتخصصیي تجِ ثیوبسػتبًْب،

 www.hospitalbuild.irٍٍة ػبیت اختصبصیثب تبهیي اجتوبعی ٍاداسُ کل اػتبًذاسداػتبى تْشاى

هتخصصیي، هذیشاى ٍکبسؿٌبػبى ٍکبسگبّْبی تخصصی ،دسهشکضّوبیؾ ّبی ثیي الوللی ثشای اهتیبصثبصآهَصی 

ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْبی ایوي ثب عشاحی تبصُ تشیي دػتبٍسدّب دسصهیٌِ  دسایي کٌگشُ.ؿَدساصی ثشگضاسهی 

 ضوي ثشگضاسی کٌگشُ ای پش ثبس، اهیذاػت.هَسدثحج ٍتحلیل صبحت ًظشاى قشاسخَاّذ گشفت ّبی ًَآٍساًِ

 ثب آسصٍی تَفیق الْی                       .                                     ثشای هیْوبًبى اسجوٌذ ثبؿین هیضثبى ؿبیؼتِ ای

                                                                                                                                                                                    دکتش هؼعَد  ًبصشی پَس 

                                                                                                                                                 ُسئیغ داًـگبُ علَم پضؿکی ایشاى ٍ سئیغ کٌگش 



 

 :کٌگشُ ؿعبس

جلت هـبسکتْبی هشدهی دس جْت ػبخت ٍ ّوبٌّگی ًْبدّبی ریشثظ ٍافضایؾ ایجبد عضم هلی ثشای  ؿعبس کٌگشُ

. اػت تجْیض ثیوبسػتبًْبی ایوي ثب عشاحی ّبی ًَآٍساًِ 
 

 :اّذاف کٌگشُ

ػبخت ثیوبسػتبى ٍ ّذف کٌگشُ یکپبسچِ ػبصی ٍ ّوبٌّگی ثیي کلیِ دػتگبّْب ٍ ًْبدّبی هشتجظ ٍ فعبل دس حَصُ 

، تصَیت ، پیوبًکبسی ، اجشاء ، ًظبست ٍ ثْشُ عشاحی ، هـبٍسُ ًیبصػٌجی ، هذیشیت هٌبثع ٍ تجْیضات دس ػغَح 

ثیوبسػتبًْبی جذیذ ثش ٍ تجْیض ػبخت  ٍثِ هٌظَس افضایؾ ثْشُ ٍسی هٌبثع ٍ جلت هـبسکتْبی هشدهی  ثشداسی

 .ٍ خذهت سػبًی ثْتش ثِ ثیوبساى هی ثبؿذ  اػبع آخشیي اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی ٍ هلی

 

هحَسّبی کٌگشُ 

 

ت ثیي الوللی دستبهیي هٌبثع هبلی،ػبخت،تجْیض ٍ ثْشُ ثشداسی سٍیکشدّبی جذیذٍتجشثیب .1

 ساّکبسّبی افضایؾ هـبسکتْبی هشدهیٍ اصثیوبسػتبى

 (Mega Hospitals)عشاحی ٍ ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْبی ثضسگ  .2

 سٍیکشدّب ٍ تکٌَلَطی ّبی ًَیي عشاحی ٍ ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْبی آیٌذُ .3

 هَاقع  ثحشاى ، حَادث ٍ ثالیب ثیوبسػتبًْبی اهي ٍ پبػخگَ دس .4

 تبػیؼبت ًَیي ثیوبسػتبًی ٍ سٍیکشدّبی ثْیٌِ کبّؾ هصشف اًشطی دس ثیوبسػتبًْب  .5

 تجْیضات ًَیي دس ثیوبسػتبًْبی آیٌذُ .6

 هٌْذػی ًگْذاؿت ٍ هذیشیت هٌبثع فیضیکی ٍ تجْیضات ثیوبسػتبًْب  .7

 چبلـْب ٍ ساّکبسّبی عشاحی ٍ ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْب .8

 



 

 ساّکبسّبی افضایؾ هـبسکتْبی هشدهیسدّبی جذیذ ٍ تجشثیبت ثیي الوللی دس ػشهبیِ گزاسی ٍ سٍیک .1

 هطاسوت ػوَهی خصَصی دس تَسؼِ تخص سالهت ٍ ساّىاسّای افضایص خلة هطاسوتْای هشدهی 

 اص خولِ ایشاًیاى خاسج اصوطَس

  (فشصتْای سشهایِ گذاسی د س تحث سالهت )تاصاسّای ًَظَْس 

 یل وٌسشسیَم ّای عشاحی ٍ ساخت ٍ تدْیض تِ ّوشاُ تاهیي وٌٌذُ هٌاتغ هالیساّىاسّای تطه 

 تدشتیات تیي الوللی دس ساخت تیواسستاًْا ٍ چالطْای تاهیي اػتثاس دس ایشاى 

 هطاسوت ٍ / ساّىاسّای تاهیي اػتثاسات هَسد ًیاص ساخت تیواسستاى ّا اص عشیك ٍاگزاسی... 

 ُ ا تا سٍیىشد التصاد هماٍهتیساخت ٍ تْشُ تشداسی اص تیواسستاى 

 اعالػات یفٌاٍس یّا سساختیدس ص یگزاس ُیسشها 

 (Mega Hospitals)عشاحی ، ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْبی ثضسگ  .2

 سٍضْای هختلف اًتخاب هطاٍس ٍ فشایٌذ عشاحی تیواسستاًْای تضسي 

 هغالؼِ تغثیمی ٍ سیشتحَل ایداد تیواسستاًْای تضسي دس خْاى 

 هاسستاًْای تضسي دس خْاىتشسسی واسائی تی 

 اًتخاب صهیي ٍ ضاخصْای تاثیش گزاس دس ٍیظگی صهیي ّای تیواسستاًْای  تضسي 

 ّای تضسي هتٌاسة تا ًیاصسٌدی دسهاًی ایي تیواسستاًْا تشًاهِ سیضی ٍ عشاحی تیواسستاى 

 ًِسستاًْا ٍتاثیش آًْا دس عشاحی تیوا(هَاد،تیواس،پشسٌل ٍّوشاّاى)تشسسی سٍاتظ ػولىشدی چْاسگا 

  ساّىاسّای اصالح خشیاى حشوتی تیواساى دس تیواسستاى 

 سٍضْای هذیشیت تش ساخت ٍ وٌتشل پشٍطُ دس اخشای تیواسستاًْای تضسي 

 سٍیکشدّب ٍ تکٌَلَطی ّبی ًَیي عشاحی ٍ ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْبی آیٌذُ .3

 ِیتَدخِ خاس یّا تیهحذٍدهتٌاسة تا  یعشاح وشدى ًِیت 

  سٍیىشد پایذاسی تا عشاحی ٍ ساخت پشٍطُ ّا تشلشاسی استثاط 

  اسصیاتی اثشات تیواسستاًْای دس آلَدگی هحیظ صیست 

  تیواسستاًْای َّضوٌذ ٍ تاثیش آًْا دس ًحَُ عشاحی تیواسستاًْا 

  تیواسستاًْای دیدیتال ٍ فٌاٍسیْای ًَیي(IT )ُدس تیواسستاًْای آیٌذ 

 ًمص ًَآٍسیْای ٍ في آٍسیْای خذیذ پضضىی دس فضاّای داخلی تیواسستاًْا 

  دس عشاحی تیواسستاًْا( پضضىاى، پشسٌل، تیواساى ٍ ّوشاّاى)ساّىاسّای هطاسوت ریٌفؼاى 



 

  تشسسی هصالح ًَیي تیواسستاًی ٍ ًَآٍسی دس عشاحی داخلی ٍ ًاصن واسی ٍ صهیٌِ ساصی اخشای

 آًْا دس تیواسستاًْا

  ّای ًَیي دس عشاحی تیواسستاًْای آیٌذُساختاس ساصُتشسسی 

  سٍیىشدّای ًَیي دس عشاحی هشاوض دسهاًی خاظ اص خولِ هشاوض خاهغ سشعاى، هشاوض دسهاًی

 ...وَدواى ٍ 

  ساّىاسّای ایداد هغلَتیت دس تیواسستاى ّا اص عشیك تْثَد ویفیت فضاّای داخلی 

  ٍ ساخت تیواسستاى ّاساّىاسّای ایداد اًؼغاف پزیشی دس عشاحی 

 ثیوبسػتبًْبی اهي ٍ پبػخگَ دس هَاقع  ثحشاى ، حَادث ٍ ثالیب .4

  اهىاًسٌدی ٍ ضاخصْای تؼییي صهیي تیواسستاًْای اهي 

 سٍیىشدّای عشاحی ٍ ساخت تیواسستاًْای اهي تا سٍیىشد پذافٌذی 

 سٍضْای  عشاحی ٍ تىٌَلَطی ّای ساخت تیواسستاّای سیاس ٍ هذالس 

  تىٌَلَطی ّای ساخت تیواسستاًْای پیص ساختِ سٍضْای  عشاحی ٍ 

 تبػیؼبت ٍ تجْیضات ًَیي ثیوبسػتبًی ٍ سٍیکشدّبی ثْیٌِ کبّؾ هصشف اًشطی دس ثیوبسػتبًْب  .5

 استماء ٍ تْثَد هذیشیت هصشف اًشطی تا اصالح سٍضْای عشاحی ٍ اخشا ٍ تْشُ تشداسی اص تیواسستاًْا 

 یذاس، پان ٍ ًَ تا هٌاتغ اًشطی هَخَدسٍضْای ػولی خایگضیٌی حاهلْای اًشطی پا 

 استاًذاسدّای ًَیي عشاحی ٍ اخشای تاسیسات الىتشیىی ٍ هىاًیىی تیواسستاًْا 

 استما تستشّای هَخَد وٌتشل َّضوٌذ تاسیسات ٍ تدْیضات تیواسستاًی 

 سٍضْای ًَیي دس تَْیِ هغثَع تیواسستاًی 

 ت ٍ تدْیضات پضضىیصیشساختْای ًَیي تشق خشیاى ضؼیف ٍ فطاس ضؼیف تاسیسا 

 ّای هَخَد دس اهحاء صتالِ ّای تیواسستاًی ٍ دفغ تْذاضتی فاضالبچالص 

  استماء ٍ تْثَد ٍضؼیت اهحاء صتالِ ٍ دفغ تْذاضتی فاضالب تیواسستاًْای هَخَد تا تْشُ گیشی اص

 تدشتیات تیي الوللی ٍ سٍش ّای ًَیي

 تجْیضات ًَیي دس ثیوبسػتبًْبی آیٌذُ .6

 یي هطخصات فٌی تدْیضات ًَیي دسهاًی ًیاصسٌدی ٍ تؼی 

  ًحَُ فؼالیت ٍ هطاسوت ضشوتْای تاهیي وٌٌذُ ٍ هطاٍس تدْیضات تیواسستاًی دس عشاحی

 تیواسستاًی



 

 ساّىاسّای ًَیي تاهیي الضاهات ًصة ٍ ساُ اًذاصی تدْیضات تیواسستاًی 

 عشح تدْیض تیواسستاى تا سٍیىشد استفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ هحذٍد 

 ّای تخص دٍلتی دس تدْیض تیواسستاى ّا خزب ظشفیت 

 چالص ّای ًگْذاضت تدْیضات دس تیواسستاًْای دٍلتی هَخَد ٍ ساّىاسّای پیطٌْادی 

 تدْیضات ًَیي ٍ پیطشفتِ ٍ چالص ّای استفادُ اص آًْا دس تیواسستاى ّای هَخَد 

 یپضضه صاتیاص تدِ یتاىیتذاسوات ٍ پطت تیسیهذ 

 یدس تىٌَلَط یًَآٍس 

 داؿت ٍهذیشیت هٌبثع فیضیکی ٍ تجْیضات ثیوبسػتبًْب هٌْذػی ًگِ .7

  سفغ چالطْای پیص سٍ دس استماء ٍ گزاس اص ًگْذاسی ٍ تؼویشات سٌتی تِ هذیشیت ًگْذاضت

 ٍسهىاًیضُ ٍ تْشُ 

  سٍیىشدّای ًَیي دس تَسؼِ تستش تىٌَلَطی اعالػات دس ًگْذاسی ٍ تؼویشات(CMMS) 

 خذیذ هذیشیت ًگْذاضت هٌاتغ ٍ تدْیضات هاًٌذ  ساّىاسّای تْیٌِ دس تثثیت سٍیىشدّای

 پیطگیشاًِ، پیطثیٌاًِ 

 تشسسی ًمص ولیذی ٍهَثشحَصُ ّای هالی ٍپطتیثاًی دسحصَل ًتایح هذًظش دسهذیشیت ًگْذاضت 

  ُخٌثِ ّای التصادی ٍتْشُ ٍسی هذیشیت ًگْذاضت هىاًیضُ هٌاتغ فیضیىی ٍتدْیضات حَص

 تْذاضت ٍ دسهاى 

  تایگاًی الىتشًٍیىی اسٌاد دس فشایٌذ ًگْذاضت هٌاتغ فیضیىی ٍ تدْیضاتًمص سیستن هذیشیت ٍ 

  ٍ تاصتؼشیف خایگاُ هذیشاى تیواسستاًْا، هٌْذسیي ٍ ًاظشیي فٌی ٍ ًیض پیواًىاساى تاسیسات

 تدْیضات  دس هذیشیت ًگْذاضت

  تىٌَلَطیْا ٍ تىٌیه ّای  هذیشیت هٌاتغ ٍ تدْیضات(Facility Management ) ٍ

 ّای اخشایی ًوَدى آًْا دس تیواسستاًْاساّىاس

 چبلـْب ٍ ساّکبسّبی عشاحی ٍ ػبخت ٍ تجْیض ثیوبسػتبًْب .8

 هطىالت ساخت تیواسستاًْا ٍ چالطْای هذیشیت اخشائی 

 ساّىاسّای هماٍم ساصی اخضای غیشساصُ ای دس تیواسستاى ّا 

  سیيهذیشیت ٍ ًظاست تش عشاحی ، ساخت ٍ تدْیض تیواسستاى ًٍمص هطاٍسٍضْای  



 

 :ًحَُ حجت ًبم 

ثشای ایي کبس اثتذا ثبیذ ثِ ًـبًی . اٍلیي گبم ثشای ثشقشاسی ّش گًَِ استجبط ثب کٌگشُ، حجت ًبم دس پبیگبُ ایٌتشًتی آى اػت

دس کبدس ًبم .) هشاجعِ ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ حجت ًبم، اعالعبت دسخَاػتی سا ٍاسد ًوَد www.hospitalbuild.irایٌتشًتی 

 (ثت ًبم، کذ هلی سا ثبیذ ثِ صَست دقیق ٍاسد ًوَدکبسثشی فشم ث

تَجِ داؿتِ ثبؿیذ کِ حجت ًبم ًْبیی پغ اص ٍاسیض .پغ اص حجت ًبم تبییذیِ آى ثِ ًـبًی پؼت الکتشًٍیک ؿوب اسػبل هی ؿَد

 .ٍجِ حجت ًبم ٍ تبییذ آى تَػظ دثیشخبًِ کٌگشُ اًجبم خَاّذ ؿذ

ثبصآهَصی، الصم اػت ثِ ػبهبًِ آهَصؽ هذاٍم ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ  ؿشکت کٌٌذگبى دس صَست ًیبص ثِ کؼت اهتیبص

 .ساجعِ ٍ ثِ صَست جذاگبًِ حجت ًبم ًوبیٌذ http://ircme.irآهَصؽ پضؿکی ثِ ًـبًی
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 :ًحَُ ٍاسیض ٍجِ

ؽ ثبًکی ثبیذ دس پبیگبُ کٌگشُ ٍاسد ٍ یب ثِ ػتبد پغ اص ٍاسیض ٍجِ، ؿوبسُ ٍ تبسیخ فی -هغبثق هَاسد هٌذسج دس فشم حجت ًبم 

. فکغ ٍ اعالم سػیذ گشدد 77653700اجشایی کٌگشُ  ثِ ؿوبسُ   

 :ساٌّوبی ًگبسؽ ٍ اسػبل هقبالت 

لزا دس . توبم هشاحل دسیبفت، حجت، داٍسی ٍ پیگیشی آخشیي ٍضعیت هقبالت اسػبلی اص عشیق پبیگبُ کٌگشُ اًجبم هی ؿَد  

 .ی ًبم کبسثشی ٍ سهض عجَس دقت کبفی ثِ عول آیذثِ خبعش ػپبس

 .پیؾ اص اسػبل هقبلِ، الصم اػت ثِ عٌَاى یک کبسثش دس پبیگبُ کٌگشُ حجت ًبم صَست پزیشد

 .الصم اػت ثب ًبم کبسثشی ٍ کلوِ عجَس ثِ پبیگبُ ٍاسد ؿذُ ٍ اص عشیق گضیٌِ اسػبل هقبلِ توبم هشاحل اسػبل عی ؿَد

 .ُ کبهل تش ثبؿٌذ اهکبى داٍسی دقیق تش هیؼش خَاّذ ثَدچکلوبت ًذاؿتِ ٍ ّشهحذٍدیت خالصِ هقبالت 

تبکیذ هی ؿَد خالصِ هقبالت ؿبهل هقذهِ ٍ ّذف، سٍؽ پظٍّؾ، ًتبیج ٍ ثحج ثبؿذ ٍ اص ثِ کبس ثشدى جوالتی هبًٌذ ًتبیج 

اص اسػبل .لیؼی الضاهی اػتدسج خالصِ هقبالت ثِ ّشدٍ صثبى فبسػی ٍ اًگ.دس کٌگشُ اسائِ خَاّذ ؿذ خَدداسی گشدد

 .هقبالتی کِ قجالً ثِ ّش دٍؿکل اسائِ ٍ هٌتـش ؿذُ خَدداسی ؿَد

لغفب ثعذ )لزا ثب هشاجعِ ثِ صفحِ ؿخصی خَد ثش سٍی گضیٌِ. پغ اص حجت هقبلِ هشاحل اسػبل آى ٌَّص ثِ پبیبى ًشػیذُ اػت

کلیک ًوبییذ تب هشاحل داٍسی ثش (آى ایٌجب کلیک کٌیذ اص ثشسػی ًْبیی هقبلِ، ثشای تبییذ ایي هقبلِ ٍ آغبص هشاحل ثشسػی

 .سٍی آى صَست پزیشد

اص عشیق پؼت الکتشًٍیک ٍ یب دسج دس صفحِ ( ؿفبّی یب پَػتش) پغ اص داٍسی هقبالت، پزیشؽ یب عذم پزیشؽ ٍ ًحَُ اسائِ 

 .ؿخصی کبسثش اعالم خَاّذ ؿذ

 .ًگلیؼی ثبؿذاسائِ هقبالت دس کٌگشُ هی تَاًذ ثِ صثبى فبسػی ٍ یب ا

 .هقبلِ اػت( گبى)هؼئَلیت هغبلت اص ًظش علوی ثش عْذُ ًگبسًذُ 
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