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 از طریق طراحی معماری برداری بیمارستان بعد از بهره های بیمارستانی مدیریت هسینه

 معصومه جعفری، دکتر حمید رواقی

 چکیده:

تشیي ٍاحذّای خذهات پضؿىی تَدُ ٍ تِ عَس هؼتمین تا ػالهت افشاد ػشٍواس  ّا اص هْن تا تَرِ تِ ایٌىِ تیواسػتاى مقدمه:

ّای تؼیاس پشّضیٌِ خذهات  . اص عشفی ایي تٌاّا اص واًَىگشفتِ اػتسیضی ؿْشی لشاس  دس الَیت تشًاهِ ّا عشاحی آى داسد،

دس ًیض ی لاتل تَرْ ی ْیض، ّضیٌٍِ تز اًذاصی ساُ، عشاحی، ػاختّای  وِ ػالٍُ تش ّضیٌِ ؿَد هحؼَب هیتْذاؿت ٍ دسهاى 

تیواسػتاًی داؿتِ ّای  ّضیٌِهذیشیت  ی َلِداسد وِ تَرِ ٍیظُ تِ همایي پظٍّؾ تالؽ اص ایي سٍ  داسا ّؼتٌذ. تشداسی صهاى تْشُ

 .تیواسػتاى هَسد تشسػی لشاس دّذ آتی ّای تاؿذ ٍ تاحیش عشاحی سا تش سٍی ّضیٌِ

آهاسی ات حاًَیِ اػت ٍ تا تَرِ تِ سٍؽ ارشا هشٍس ػیؼتواتیه تلمی هیـَد. راهؼِ ایي هغالؼِ اص ًَع هغالؼ ها:مواد و روش

تاحیشات عشاحی تش تْثَد ویفیت ػولىشدی دس  اص عشیك تیواسػتاىآتی ّای  ّضیٌِ هذیشیتتا ّذف  وِولیِ هغالؼاتی اػت 

  پشداختِ ؿذُ اػت. تیواسػتاى

همالِ  9همالِ داخلی ٍ  41 س پایاى تشسػی ًْایی تش سٍیپغ اص رؼتزَ، غشتالگشی ٍ اسصیاتی ویفی هغالؼات، د ها: یافته

اص عشیك عشاحی  تشداسی ی تْشُّا هذیشیت ّضیٌِی هشتثظ دس صهیٌِ  ًتایذ رؼتزَ ًـاى داد وِ هغالؼِخاسری اًزام گشفت. 

هٌْذػی اسصؽ ٍ اص ًَع ووی تَدُ  دس صهیٌِ واّؾ ّضیٌِ اص عشیك رخیشُ اًشطی ٍاوخش ایي هغالؼات  .تاؿذ هحذٍد هی هؼواسی

ًحَُ ػولىشد پشػٌل اص  ى،واّؾ هیضاى ػفًَت ، واّؾ حزن واس پشػتاساتا توشوض تش  تِ صَست غیش هؼتمین ّا ٍ تؼذادی اص آى

ّای  دس وـَسّای پیـشفتِ دس ػال الثتِ ایي هَضَع پشداصد. ّا هی هذیشیت ّضیٌِتِ تاحیشات هٌْذػی اسصؽ ٍ  عشیك عشاحی

چٌذیي ًـؼت دس ایي صهیٌِ اص  الوللی هؼواسی ٍ ػاصهاى تْذاؿت رْاًی تَدُ اػت ٍ اص ایي رْت اخیش هَسد تَرِ اًزوي تیي

 اًزام ؿذُ اػت. 4141ػال 

هغالؼات ّای هذیشیتی تیواسػتاى تاحیشگزاس تاؿذ.  تَاًذ دس هذیشیت ّضیٌِ ؼواسی هیتش اػاع ًتایذ، عشاحی ه نتیجه گیری:

هغالؼات خاسری  ًـذُ اػت تشداسی دس دٍسُ تْشُ یواسػتاًیّای ت ّضیٌِ تِ همَلِ ٍیظُ تَرِخصَصا دس ایشاى ًـاى هیذّذ وِ 

تِ عَس ولی ایزاد  الوللی هؼواسی اًزوي تیيّای تشگضاسؿذُ تیي ػاصهاى تْذاؿت رْاًی ٍ  ّذف ًـؼتًیض ًـاى هیذّذ 

  یك عشاحی تَدُ اػت. ّای تیواسػتاى اص عش هثٌایی تشای هغالؼات آتی دس صهیٌِ واّؾ ّضیٌِ

 ّای هذیشیتی تیواسػتاىّای راسی تیواسػتاى، ّضیٌِعشاحی تیواسػتاى، ّضیٌِ ها:هکلید واش
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 برداری بیمارستان از طریق طراحی معماری های بیمارستانی بعد از بهره مدیریت هسینه

تِ دلیل گؼتشدگی سٍاتظ  راهؼِ، ّوچٌیيّا تا ػالهت هشدم  تِ دلیل حؼاػیت تٌاّای دسهاًی ٍ استثاط هؼتمین آى مقدمه:

اص اّویت تاالیی تشخَسداس اػت. سػایت اصَل هثاًی فٌی ًِ تٌْا تاػج ووه دس عشاحی ٍ ارشای آى ٍ پیچیذگی ػولىشد 

 تَاًذ تا تْثَد هغلَتیت فضا تش واسایی ٍ سضایتوٌذی استمای ویفیت خذهات دسهاًی اسائِ ؿذُ دس ایي هشاوض خَاّذ ؿذ، تلىِ هی

سػایت اصَل تْذاؿت تَػظ ػوَم عثمات  لضٍم سًٍذ سٍتِ سؿذ روؼیت ٍ دلیل تِتٌاتشایي  (4)پشػٌل ؿاغل ًیض تاحیشگزاس تاؿذ

الَیت  دسعشاحی ٍ ػاخت یه تیواسػتاى ی تىٌَلَطی هٌْذػی پضؿىی،  ارتواػی ٍ پیـشفت ػلَم پضؿىی ٍ تَػؼِ

  (2).سیضی ؿْشی لشاس داسد تشًاهِ

ی عشاحی،   ٍ ػالٍُ تش ّضیٌِ ؿَد ّای تؼیاس پشّضیٌِ خذهات تْذاؿت ٍ دسهاى هحؼَب هی ّا اص واًَى تیواسػتاىاص عشفی 

ّای راسی، تؼویشاتی، حمَق ٍ  تشداسی اص لثیل ّضیٌِ ای دس صهاى تْشُ ی هذیشیتی لاتل تَرِ اًذاصی ٍ تزْیض، ّضیٌِ ػاخت، ساُ

هٌاتغ،   ی اخیش وِ دس ًتیزِ هحذٍدیت تا تَرِ تِ هـىالت هالی چٌذ دِّاها  (3)هضایای پشػٌل ٍ هَاسد هـاتِ سا داساػت

تَاى دسیافت وِ احذاث تیواسػتاى تش  اػت، هی اتفاق افتادُ ّای ػٌَات دس دًیا ٍ ًیض دس ایشاى افضایؾ اًتظاسات افشاد، تحشاى

اص آًزایی وِ  (1)تاؿذ.  َب فشایٌذ ووه ًوایذ هَحش هیاػاع اػتاًذاسدّای هؼواسی ٍ اسائِ خذهات وِ تتَاًذ دس هذیشیت هغل

تَاى عشاحی سا تِ  گزاسد، هی ؿَد ٍ تش هَاسد هختلفی اص رولِ ویفیت ٍ ػولىشد تاحیش هی ػاخت تیواسػتاى تا عشاحی آغاص هی

تَاى هـاّذُ  ّای هذیشیتی سا دس چٌذ را هی احش عشاحی تش سٍی ّضیٌِّا دس ًظش گشفت.  ٌَاى ػاهلی هَحش دس هذیشیت ّضیٌِػ

هیلیَى تَهاى رْت ػاخت ٍ تزْیض  5ی ػاخت تیواسػتاى تِ اصای ّش هتشهشتغ  ًوَد، تِ عَس هخال دس حال حاضش ّضیٌِ

هیلیَى تَهاى رْت ػاخت ٍ تزْیض ّش تخت  111ی ّش تخت تِ هؼٌی  شاًِهتش هشتغ ػ 81تاؿذ. ایي هثلغ تا احتؼاب  هی

اًذ ٍ یا اص ًظش ػاختاسی دچاس هـىالت اػاػی  ّا یا فشػَدُ ایي دس حالی اػت وِ دس وـَس ها اوخش تیواسػتاى (5).تاؿذ هی

ّای هختلف تىشاس یا  ؿًَذ ٍ یا یه عشح دس اللین ػال ػاختِ هی 11تا 31ّای رذیذ ًیض وواواى تا ؿیَُ  تَدُ ٍ تیواسػتاى

  (6).ؿَد وپی هی

ّای هَرَد دس ّش وـَس اص لثیل هَاسد  هَاسد دیگش وِ تایذ هذًظش لشاسگیشد، تاحیشاتی اػت وِ عشاحی اص هحذٍدیتیىی اص 

ّای ػاصهاًذّی تیواسػتاى تاحیش گزاؿتِ  ّای عشاحی تش سٍؽ گضیٌِسٍ  اص ایي گیشد. فشٌّگی، ارتواػی، هالی، لاًًَی ٍ غیشُ هی

 (7)ؿًَذ. هٌزش هی تیواسػتاًیّای  دس ًْایت تِ ّضیٌِگیشد  ٍ تا تاحیشاتی وِ اص تىٌَلَطی هی
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قانٌنی، مالی، اقتصادی، فضا ً سمان: ىای مزبٌط بو ىز کشٌرمحدًدیت
 

 ىای طزاحیگشینو

 

 

 

 
 ىایىای رًشگشینو

 ساسماندىی

 ىا درفزایند تٌلیدگشینو

 

 

 

 
 ّای تىٌَلَطیگضیٌِ

 ىای ىشینو

 مدیزیتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّواًگًَِ وِ اؿاسُ تاؿذ،  ّای هذیشیتی تیواسػتاى هی ًـاًگش تاحیش تصویوات عشاحی تش سٍی ّضیٌِصیش  ؿىلدس ایي ساػتا، 

 (8).ّای تیواسػتاى داسد ؿشایظ التصادی، ارتواػی، فشٌّگی ًیض تاحیشاتی تش سٍی ّضیٌِ ؿذ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (7)ّای ارشای پشٍطُ دس ّش وـَس هحذٍیت

 تاثیزگذاردرعٌامل 

 تصمیمات طزاحی

 تصمیمات طزاحی

 

 عٌاملی کو تاثیزی در 

 تصمیمات طزاحی ندارد

 :ىایىشینو

 طزاحی، ساخت، مدیزیت، نگيداری، 

 بو رًس رسانی، انتقال اطالعات ً غیزه

 ىای بیمارستانىشینو

 (پزسنل، بیماران، مسائل مدیزیتی ً غیزه)

سیستم سالمت، اقتصاد، 

 اجتماع، پیشینو ً غیزه

 

 پزیشًذ.تِ صَست هؼتمین اص عشاحی تاحیش هی

 پزیشًذ.تِ صَست هؼتمین اص عشاحی تاحیش ًوی

 ؿًَذچِ تصویواتی گشفتِ هی

 ؿًَذ.ایي تصویوات چگًَِ گشفتِ هی

 (8)احش تصویوات عشاحی تشسٍی ّضیٌِ ّای تیواسػتاى 
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تشداسی تِ عَس ّوَاس پیؾ سفتِ ٍ اص تشٍص  سیضی ؿذُ تاؿذ، اص هشحلِ ػاخت تا تْشُ داسای عشاحی تشًاهِتٌاتشایي اگش تیواسػتاًی 

ّای تیواسػتاًی تا توشوض تش عشاحی  تٌاتشایي ایي هغالؼِ تصوین داسد تِ هذیشیت ّضیٌِ (9).ًوایذ هـىالت تؼذی رلَگیشی هی

 هؼواسی تپشداصد.

ّای  هذیشیت ّضیٌِداخلی ٍ خاسری تا ّذف   ّای دادُ  ایي هغالؼِ اص ًَع هغالؼِ هشٍسی هیثاؿذ وِ دس پایگاُ تحقیق:روش 

دس ایي هغالؼِ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت.  تاحیشات عشاحی تش تْثَد ویفیت ػولىشدی دس تیواسػتاى آتی تیواسػتاى اص عشیك

ی عشاحی تیواسػتاى ٍ تاحیش آى تش ّضیٌِ تِ صَست هؼتمین ٍ غیش هؼتمین اًزام ّا ٍ هغالؼاتی وِ دس صهیٌِپظٍّؾتِ تشسػی 

 ؿَد. پشداختِ هی اػتگشفتِ 

 تاؿذ: هؼیاس ٍسٍد ٍ خشٍد هغالؼات تشای یافتي هغالؼات هشتَط دس صهیٌِ پظٍّؾ حاضش تِ ؿىل صیش هی

 هؼیاس خشٍد هغالؼات هؼیاس ٍسٍد هغالؼات

 اًگلیؼی تاؿٌذ. هغالؼاتی وِ تِ صتاى فاسػی ٍ

ّای هذیشیتی اص عشیك  هغالؼاتی وِ تِ واّؾ ّضیٌِ-

 ّای دسهاًی پشداختِ اػت. ّای داسٍ ٍ سٍؽ ؿیَُ

ّای هذیشیتی اص عشیك عشاحی  هغالؼاتی وِ هشتثظ تا ّضیٌِ

 هؼواسی تاؿٌذ.  

 تاوٌَى اًزام ؿذُ تاؿٌذ. 4114هغالؼاتی وِ تؼذ اص ػال 

ّضیٌِ دس تیواسػتاى اص عشیك  هغالؼاتی وِ تا دیذ واّؾ

 عشاحی پشداختِ ؿذُ تاؿٌذ.

ّای دسهاًی سا تشسػی  هغالؼاتی وِ هٌْذػی اسصؽ دس پشٍطُ

 وشدُ تاؿٌذ.

ّای ػاخت ٍ تزْیض تیواسػتاى تَرِ  هغالؼاتی وِ تِ ّضیٌِ

 داؿتِ تاؿٌذ.

ی دسهاى تیواساى  هغالؼاتی وِ تِ تاحیش عشاحی تش ًحَُ-

 پشداختِ اػت.

تی وِ تِ پایذاسی ٍ حفظ هحیظ صیؼت اص عشیك هغالؼا-

 عشاحی پشداخٌِ اػت.

تشداسی اص عشیك عشاحی ٍ  هغالؼاتی وِ تِ تذاٍم تْشُ-

 پذافٌذ غیش ػاهل پشداختِ اػت.

 هغالؼات ػشگـادُ-

 

عشاحی تش تْثَد تاحیشات تشداسی ٍ  ّای تیواسػتاى دس دٍسُ تْشُ دس رْت تشسػی تاحیشات عشاحی هؼواسی تشای وٌتشل ّضیٌِ

هغالؼِ خاسری یافت ؿذ وِ دس اداهِ تِ تفؼیش آى پشداختِ  9هغالؼِ داخلی ٍ  41هزوَػا  ویفیت ػولىشدی دس تیواسػتاى

 ؿَد. هی
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 ها:  یافته

تِ ّا  همالِ تشسػی ًْایی ؿذ. یافتِ 43ات دس عی هشٍس ػیؼتواتیه، دس پایاى اص رؼتزَ، غشتالگشی ٍ اسصیاتی ویفی هغالؼپغ 

 تٌذی ؿذ. دػتِالؼات داخلی ٍ هغالؼات خاسری غصَست ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هؼواسی اص لثیل صهیٌِ واّؾ ّضیٌِ اص عشیك رخیشُ اًشطی ّا دس  هغالؼات اًزام ؿذُ دس داخل وـَس تا توشوض تش وٌتشل ّضیٌِ

اگشچِ ایي هغالؼات هَسد تَرِ  .ٍسی اص سٍؽ هٌْذػی اسصؽ تَدُ اػت پایذاس، اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات ػاختواى ٍ تْشُ

ّای هذیشیتی اص عشیك عشاحی ٍرَد ًذاؿتِ ٍ  ای دس استثاط تا واّؾ ّضیٌِ وٌذ، اها ّیچ هغالؼِ تَدى واّؾ ّضیٌِ سا تیاى هی

 وٌذ. صهیٌِ سا دس ایشاى تیاى هیایي اهش ًثَد تَرِ تِ ایي 

الوللی هؼواسی ػویٌاسی سا  تا هـاسوت اتحادیِ تیي 4141الوللی تیواسػتاى دس ػال  فذساػیَى تیيتش اػاع هغالؼات خاسری 

 4147تِ دًثال ایي ًـؼت دس ػال  (8)ّای هذیشیتی تیواسػتاى اص عشیك عشاحی تشگضاس وشدًذ. دس صهیٌِ واّؾ ّضیٌِ

ّای  گیشی تشگضاس ؿذُ ٍ تِ دلیل ٍاتؼتگی هتماتل تصوینواسگشٍُ ػالهت دس ایي صهیٌِ  ص عشفدیگشی اهیالدی گشدّوایی 

گزاسی تزاسب هفیذ دس اتتذای پشٍطُ، گؼتشؽ ؿَاّذ ٍ ارواع دس آى  ّا، دس ایي گشدّوایی تش لضٍم تِ اؿتشان عشاحی ٍ ّضیٌِ

 (7)اؿاسُ ؿذ.

 

ّا تِ دػت اٍلیِ ولیذ ٍاطُوِ اص رؼتزَی  هماالتی

 همالِ 3611ؿاهل  آهذًذ

 4541 ؿاهل 4114اص ػال تؼذ  هشٍس ؿذُهماالت 

 همالِ

ٍػاخت ٍتزْیض  هٌْذػی اسصؽ هشٍس ؿذُهماالت 

 همالِ 91 ّای دسهاًیدس پشٍطُ

 43ؿاهل  ٍاسد ؿذُ تِ هشٍس ػیؼتواتیههماالت 

 همالِ

 همالِ 4176ؿاهل  اص هغالؼِ خاسد ؿذُهماالت 

 همالِ 4131ؿاهل  اص هغالؼِ خاسد ؿذُهماالت 

 همالِ 74ؿاهل  اص هغالؼِ خاسد ؿذُهماالت 
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دس صهاى ؿشٍع عشاحی، تاحیش پشداخت ّضیٌِ تشای تْثَد ػولىشد تِ هشاتة تیـتش اص تاحیش آى تا گزس صهاى ٍ  صیش هغاتك ؿىل

تش اص ّضیٌِ تغییش عشاحی دس صهاى  تغییش عشاحی دس اتتذای واس تؼیاس پاییيّای  تؼذ اص ارشای پشٍطُ خَاّذ تَد. ّوچٌیي ّضیٌِ

ّای ووتشی داسین ٍلی تا هشٍس صهاى ؿاّذ  تشداسی ّضیٌِ تا هذتی تؼذ اص تْشُتشداسی اػت. اگشچِ دس یه عشاحی ػٌتی  تْشُ

ی هذیشیت تیواسػتاى خَاّین تَد وِ ایي هثلغ تا پشداخت تیـتش دس صهاى عشاحی اٍلیِ تِ عَس ّایی دس صهیٌِ ّضیٌِ

 (41)تشداسی تیواسػتاى واّؾ خَاّذ یافت. چـوگیشی دس صهاى تْشُ
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ّای  ، ًـؼتی دس صهیٌِ وٌتشل ّضی4ٌِالوللی هؼواسی )واسگشٍُ ػالهت( الوللی تیواسػتاى ٍ اتحادیِ تیي فذساػیَى تیي

تشگضاس وشد ٍ تِ وٌتشل ّضیٌِ  "ّای تیواسػتاى اص عشیك عشاحی وٌتشل ّضیٌِ "سا تا ػٌَاى  4141هذیشیتی تیواسػتاى دس ػال 

ّای ػولىشدی  ی وٌتشل ّضیٌِ دس ایي ًـؼت، تاحیش تصویوات گشفتِ ؿذُ دس صهاى عشاحی تش ًحَُاص عشیك عشاحی پشداخت. 

تشداساى)هذیشاى تیواسػتاى( هَسد  تاحیش تصویوات دٍ گشٍُ عشاحاى تیواسػتاى ٍ تْشُ تشداسی، تِ ػثاست دیگش ی تْشُ دس دٍسُ

ٍسی تیواسػتاى،  تشسػی لشاس گشفت. ًَآٍسی دس تؼشیغ ػاخت ٍ ػاص تا تَرِ تِ صهاى عَالًی تیي عشاحی تا ػاخت ٍ تْشُ

ظش گشفتي تغییشات ػشیغ تىٌَلَطی ٍ ؿٌاخت افضایؾ فضای ػثض تشای تْثَد استثاط فضا تا ّضیٌِ ػولیاتی ػاخت ٍ ػاص، دس ً

ّای ػشهایِ اٍلیِ سا  ًیاصّای واستش ٍ پاػخ تِ ًیاصّا اص ػوت عشاح اص هَاسد هَسد تَرِ دس ایي ػویٌاس تَد. ایٌىِ چگًَِ ّضیٌِ

ستثاط ٍ فاصلِ ّای ػولیاتی وِ احش تیـتشی داسًذ واّؾ یاتذ تِ ایي صَست هَسد تشسػی لشاس گشفت: ا افضایؾ دّین تا ّضیٌِ

ػاصی اعالػات ػاختواى، تصویوات گشفتِ ؿذُ دس ؿشٍع پشٍطُ، ػیؼتن اسراع، اػتثاس ػٌزی ّضیٌِ ٍ  تیي هشاوض دسهاًی، هذل

ػٌزی دس ًظش  تشداسی تایذ دس هشحلِ هغالؼات اهىاى ّای تْشُ تِ حذالل سػاًذى آى تا واّؾ ّضیٌِ اًشطی. تش ایي اػاع ّضیٌِ

ت تِ دػت آهذُ تِ ّوِ افشاد اًتمال دادُ ؿذُ ٍ هىاًیؼن تاهیي هٌاتغ هالی تشای تْثَد آیٌذُ یافتِ ؿًَذ. گشفتِ ؿًَذ، اعالػا

(8) 
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تا ّوىاسی  4147دس ػویٌاسی دس ػال ( الوللی هؼواسی )واسگشٍُ ػالهت الوللی تیواسػتاى ٍ اتحادیِ تیي فذساػیَى تیي

سا دس رْت  "ّای هذیشیتی تیواسػتاى اص عشیك عشاحی تْیٌِ واّؾ ّضیٌِ"، هَضَػی تا ػٌَاى  4یىذیگش دس ؿْش دٍستي آفشیما

ّای ارشایی اص  ّا دس تیواسػتاى هَسد تشسػی لشاس دادًذ. تشای ایٌىاس ًوًَِ تْثَد اسائِ خذهات تْذاؿت ضوي واّؾ ّضیٌِ

ٌِ اعالػات هفیذ تشای تصویوات فشایٌذ عشاحی اًتخاب وـَسّای هختلف اًتخاب گشدیذ ٍ تا گشفتي ًظشات تضسگاى دس ایي صهی

گیشی  ّا اسائِ گشدیذ. تش اػاع ًتایذ ایي ًـؼت، هشحلِ تصوین ای تِ صَست تْتشیي تَصیِ ٍ ػاصهاًذّی ؿذ. ػپغ ّش ًتیزِ

ّای  تواػی، ّضیٌِّای صیشػاخت، پایذاسی، ار ّای پشػٌلی، ّضیٌِ اًشطی، ّضیٌِ ّای ّضیٌِ اص لثیل ّضیٌِ دس استثاط تا آیتن

سیضی پشٍطُ، اًزام پشٍطُ،  ػٌزی، تشًاهِ ای اص عشاحی هاًٌذ تشًاهِ اٍلیِ عشاحی، هغالؼات اهىاى پٌْاى ٍ غیشُ دس ّش هشحلِ

ّای ػاخت دس صهاى  ّای پایذاسی دس صهاى تشًاهِ اٍلیِ عشاحی، ّضیٌِ اًذاصی تیاى ؿذ. تِ عَس هخال ّضیٌِ ػاخت ٍ ساُ

 اًذاصی لاتل تحج ّؼتٌذ. ّای پٌْاى دس صهاى ساُ ُ ٍ ّضیٌِسیضی پشٍط تشًاهِ

 ّای هَسدی صیش هَاسدی اػت وِ دس وـَسّای هختلف اًزام ؿذُ اػت. ًوًَِ

آٍسی اعالػات وِ دػتیاتی  ػاصی تشای وٌتشل ٍ هْاس ّضیٌِ دس هشاوض دسهاًی دس فشاًؼِ تشای روغ پایگاُ دادُ ٍ ؿثیِ .4

 وٌذ. هیتِ ػَدّای التصادی سا فشاّن 
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اًزام یه پشٍطُ آصهایـی تا ّذف واّؾ ّضیٌِ دس ایالت هتحذُ آهشیىا تا اخز ًتایذ تِ صَست اًزام هشاحل  .4

 سیضی اٍلیِ، هـخص وشدى تشًاهِ پشٍطُ ٍ ػپغ ٍسٍد تِ پشٍطُ. تشًاهِ

پا اًزام ؿذ ّای هَسد ّذف دس رْت واّؾ اًشطی وِ دس اسٍ اسصیاتی هصشف تشق دس سٍؿٌایی تیواسػتاى دس ػاختواى .3

ّا ووه  ػایی تْتشیي ایذُّای اًشطی، هذیشیت ٍ ًگْذاؿت سا تحت تشسػی لشاس داد. ایي هحصَل تِ ؿٌا ٍ ّضیٌِ

 ُ الذاهات واّؾ ّضیٌِ تشق اؿاسُ داسد.وشدُ ٍ 

س گزاسیْای هَسد ًیاص تشای داًـگاّی د اًزام یه هذل ػولیاتی تشای عشاحی هشاوض دسهاًی آیٌذُ، تَػؼِ ٍ ػشهایِ .1

ٍسی، وٌتشل  ّای فضای فیضیىی داسد ٍ فشایٌذّای واسی دس تْثَد تْشُ حل فٌالًذ. ایي هحصَل ػؼی تش ادغام ساُ

وٌذ وِ تشای ؿٌاػایی تْتش تصویوات ٍ  ّضیٌِ ٍ هذیشیت اعالػات ٍ احشتخـی دسهاى سا هْوتشیي ػَاهل هؼشفی هی

 تایذ ارشا ؿًَذ.ّا  ؿیَُ الذاهات ارشایی  تشای رلَگیشی اص افضایؾ ّضیٌِ

ّای  ػاصی ٍ وٌتشل ّضیٌِ پزیشی دس هغالؼِ گؼتشؽ ٍ تاصػاصی یه تیواسػتاى هَرَد دس ایتالیا وِ تشای ًْایی اهىاى .5

 اًذاصی ٍ ًتایذ آى اًزام پزیشفت.ُ  ای دس رْت اسصیاتی سا هذاخلِ

چٌذ ًفشی دس ایالت هتحذُ آهشیىا وِ ّای  ّای خصَصی تیواساى دس هماتل اتاق هغالؼِ هضایا ٍ هؼایة هشتَط تِ اتاق .6

پزیشی دس هذیشیت ٍ اًزام  وٌذ. واّؾ خغش اتتال تِ ػفًَت، اًؼغاف یاتی تِ هضیت التصادی سا فشاّن هی دػت

 (41)ػولیات ٍ تاحیشات دسهاًی تش تیواساى وِ احش هؼتمین تش ّضیٌِ داسد، اص ًتایذ ایي لؼوت اػت.

 گیری:  نتیجه

ّای رخیشُ اًشطی اص عشیك  ّای تیواسػتاى تیـتش دس صهیٌِ ًَع ًگاُ عشاحاى تِ واّؾ ّضیٌِتش اػاع ًتایذ هغالؼات داخلی، 

ٍسی اص  ّای ًَیي هؼواسی اص لثیل هؼواسی پایذاس، اػتفادُ اص فٌاٍسی اعالػات ػاختواى ٍ تْشُ هَاد، هصالح، تىٌَلَطی، سٍؽ

سی ٍ عَل ػوش ػاختواى ٍ تَلیذ اًشطی ؿذُ ٍ اص احشات تَاًذ تاػج افضایؾ ویفیت هؼوا سٍؽ هٌْذػی اسصؽ تَدُ اػت وِ هی

گزاسی رلَگیشی وٌذ. اگشچِ ایي هغالؼات هَسد تَرِ تَدى واّؾ ّضیٌِ سا تیاى  صیؼت هحیغی ٍ صیاى حاصل اص سوَد ػشهایِ

ًثَد تَرِ تِ ایي  ّای هذیشیتی اص عشیك عشاحی ٍرَد ًذاؿتِ ٍ ایي اهش ای دس استثاط تا واّؾ ّضیٌِ وٌذ، اها ّیچ هغالؼِ هی

ّای هذیشیتی ٍ افضایؾ دسآهذ تشای تیواسػتاى اص دیذ هذیشاى  وٌذ. تش اػاع هغالؼات، واّؾ ّضیٌِ صهیٌِ سا دس ایشاى تیاى هی

تیـتش دس صهیٌِ افضایؾ واسایی تیواسػتاى اص عشیك اؿغال تخت، ایزاد ٍاحذ هذیشیت تزْیضات دس خشیذ ٍ ًگْذاسی اص 

ّای تشگضاسؿذُ تیي  ّذف ًـؼتتاؿذ. هغالؼات خاسری ًیض ًـاى هیذّذ  تشتیت ًیشٍی اًؼاًی هاّش هی ّای پضؿىی ٍ دػتگاُ

ّای  تِ عَس ولی ایزاد هثٌایی تشای هغالؼات آتی دس صهیٌِ واّؾ ّضیٌِ الوللی هؼواسی اًزوي تیيػاصهاى تْذاؿت رْاًی ٍ 

 تیواسػتاى اص عشیك عشاحی تَدُ اػت. 
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گیشد دس ًَع خَد تذیغ ٍ ًَ تَدُ وِ  ّای دس حیي فشایٌذ عشاحی اًزام هی یٌىِ تا توشوض تش واّؾ ّضیٌِتِ دلیل ا ایي پظٍّؾ

ػاصی تاؿذ. توشوض ایي تحمیك تش سٍی دیذگاُ  اساى ٍ هتَلیاى دس اهش تیواسػتاىگز تَاًذ ساّگـای ػیاػتاًتـاس ًتایذ آى هی

ٍ ّوچٌیي آؿٌا  اًذ وٌَى دس هشحلِ عشاحی تیواسػتاى دخیل ًثَدُتاتاؿذ وِ  ّا هی هذیشاى ٍ ووه گشفتي اص تزشتیات آى

ّای تیواسػتاى تشداؿت.  تشداسی، وِ تتَاى لذهی ًَ دس وٌتشل ّضیٌِ وشدى عشاحاى تا ػولىشد تیواسػتاى تؼذ اص هشحلِ تْشُ

وٌذ، اص هٌظش سٍؽ  ایؼِ هیّوچٌیي ایي عشح تا اػتفادُ اص سٍؽ ویفی وِ دیذگاُ عشاحاى ٍ هذیشاى سا تَاها تشسػی ٍ هم

 تاؿذ. تحمیك اػتفادُ ؿذُ ًیض دس ایي حیغِ ًَآٍساًِ هی
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