
 
 

 چکیده

 مطالعه موردی" در بالیای طبیعیآنها  بهبود تاب آوری و  موجود بیمارستانهای مقاوم سازی
اده از مش بندی و شاتکریت، با استفمصالح بنایی  نیمه اسکلت یا یاه  بیمارستان سازی   مقاوم

"FRP   های سازه بتنی با استفاده از الیاف سازی بیمارستان مقاوم

:نویسندگان  

1دکنر علی عماری  

*2مهندس الهام موحد  

 چکیده 

یست ي می باذ ىبا ضرایط خاظ می باض با سطح عملکرد خذمت رساوی بی يقفٍ َا جسي اماکه َای عمًمی بیمارستان

از ضًابط بٍ  بیمارستان َا  راحیالزم است در ط ، بىابرایهذ ىداری بًدٌ ي ایمه باضبردر ضرایط بحران قابل بُرٌ

 بروامٍ استاوذارد -1استاوذارَای خاصی پیطىُاد ضذٌ است کٍ می تًان بٍ ، بذیه مىظًر  گردد استفادٌ خصًصی

جذايل راَىمای طراحی  -3دستًرالعمل مرتبط با فضاَای درماوی ي بیمارستاوی  -2 ایمه بیمارستان طراحی ي ریسی

ي  ضرایط دستًرالعمل-5عمًمی زیربىای بیمارستان َای سطح ضًابط تعییه -4معماری فضاَای درماوی بیمارستاوی 

ياجرای صحیح دتیل َا ي  ه استاوذاردَا تفادٌ از ایاس.اضارٌ کرد ي...مراکس درماوی ي بیمارستاوی  وحًٌ اوتخاب زمیه

در ، بیطترمصًن ومًدٌ است، عمذٌ مطکالتبیمارستان َا را در مقابل بالیای طبیعی  یدستًرکارَا تا حذيد

در  ، است رعایت وطذٌدر آن تاوذاردَا اسَایی می باضذ کٍ تمام یا برخی از  َای قذیمی ي یا بیمارستان بیمارستان

سازی برای بُبًد تاب  ضذٌ است بٍ ديريش مقايم اوجام میذاوی کتابخاوٍ ای ي  کٍ کٍ بر پایٍ مطالعات تحقیق ایه 

با استفادٌ از  ویمٍ اسکلت یا مصالح بىاییی اَ  بیمارستان سازی   مقايم -1 است:  آيری بیمارستان َا اضارٌ ضذٌ

تاثیر  ایه ريش َا کٍ    FRP َای سازٌ بتىی با استفادٌ از الیاف  سازی بیمارستان مقايم-2 بىذی ي ضاتکریت مص

 .تاب آيری بیمارستاوُا خًاَىذ داضتر بُبًد بسسایی د

 FRP الیافتاب آير، مقايم سازی ،ضاتکریت، َایبیمارستان :کلمات کلیذی
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