
 
 محدود ياز در مراکز جراحيمورد ن يحداقل فضاها يمعمار يطراح يراهنماجدول 

 

يرد
 ف

 نام فضا
 يبياد تقرا ابعيسطح 

 (متر مربع)
 حاتيتوض سقف وارهايد ينازک کار کف ينازک کار فضا يو طراح يابيمکان

 52-52 رشيسالن انتظار و پذ 1
ک يبا  يمرکز جراح ين فضا در قسمت وروديا

 .شود  ينيش بيرش پين پذيکاب

 ينيسنگ پالک چ

 متر يسانت 2/5بضخامت 

 بدنهمتر يسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

اندود + متر يسانت 122ارتفاع  هسنگ ب

 رنگ +  يخاک و دو گچه پرداخت و گچ

 م مات ين يرنگ روغن

طراحیي سیالن    عالوه بر،در مراکز چند تخصصي

اين  اصلي مرکز جراحي  يقسمت ورودانتظار در 

ش يپ نيز شگاهيو آزما يتخصص يبخشها،در فضا 

 .شود  ينيب

 متر 02/5: حداقل ارتفاع مفيد ٭

منظور از حداقل ارتفاع مفيد ،فاصله کف تمیام  ٭

 .شده تا زير سقف کاذب مي باشد

  11-52  يگانيو با يمدارک پزشک 5
 ينيسنگ پالک چ

 متريسانت 2/5بضخامت 

ر متيسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

اندود گچ و خاک و دو گچه  يمابق

 رنگ+  يپرداخت

 کيرنگ پالست
 متر 02/5: حداقل ارتفاع مفيد ٭

 

  12-15  يت و مسئول فنيرياتاق مد 3
 ينيسنگ پالک چ

 متريسانت 2/5بضخامت 

متر يسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

اندود گچ و خاک و دو گچه  يمابق

 رنگ+  يپرداخت

 کيرنگ پالست
 متر 02/5: تفاع مفيد حداقل ار٭

 

 15-12 نه ياتاق معا 4
ز يی ن اتاق همجوار اتیاق کیار تم  يارحج است ا

 .شود  يطراح

به  ينيسنگ پالک چ

ا يمتر يسانت 2/5ضخامت 

 ا کفپوشيک و يسرام

متر يسا نت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

  182ارتفاع  تا يا کاشيسنگ  يمابق

دو گچه  خاک واندود گچ و+سانتيمتر

 م مات ين يرنگ روغن+  يتپرداخ

 مات  يرنگ روغن

 متر 02/5: حداقل ارتفاع مفيد ٭

 ينی يش بيپی  يمارستانيب يين اتاق دستشويدرا

 .شود 

 اتاق عمل  2

 2.4×2.4 : اتاق عمل کوچک

 1.1×  1.1: اتاق عمل متوسط

 0.5× 1.1 :اتاق عمل بزرگ

 
 کفپوش 

 کياستات يآنت

 کاشي تا زير سقف 

 (ي يا سبزترجيحا به رنگ آب)
 مات  يرنگ روغن

از ايجاد گوشه هاي تيز در اتاق عمل جلیوگيري  

در صورتيکه امکان  ايجیاد گوشیه هاللیي     .شود

 .استفاده شود بازنباشد از زاويه 

 3: حداقل ارتفاع مفيد در اتاق عمیل کوچیک   ٭

 متر

: حداقل ارتفاع مفيد در اتیاق عمیل متوسیط    ٭

 متر52/3

 52/3: عمل بزرگ  حداقل ارتفاع مفيد در اتاق٭

 متر

 



يرد
 ف

 نام فضا
 يبياد تقرا ابعيسطح 

 (متر مربع)
 حاتيتوض سقف وارهايد ينازک کار کف ينازک کار فضا يو طراح يابيمکان

 1  يل فرعياتاق استر 1
اتیاق عمیل    ودر ارتباط مسیتقيم  در مجاورت

 .شود  يم يطراح
 ر لغزنده يک غيسرام

 ر سقف يتا ز يکاش

 (ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)
 مات  يرنگ روغن

 متر 12/5: حداقل ارتفاع مفيد ٭

 

 3.2 نگيو گان باسکرا 0
اتیاق عمیل    ودر ارتباط مسیتقيم  در مجاورت

 .شود  يم يطراح

ا ير لغزنده يک غيسرام

 لينيکفپوش و

 سقف  ريتا ز يکاش

 (ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)
 متر 12/5: حداقل ارتفاع مفيد ٭ مات  يرنگ روغن

  يکاورير 8

متر  82/2هر تخت  يبه ازا

ستگاه يمربع بدون احتساب ا

زات و ي،انبار تجه يپرستار

فته ف در نظر گرياتاق کار کث

 .شود 

. اسییت  ين اتییاق در داخییل بخیش جراحیی يی ا

میار توسیط   يالت الزم به منظور ارسال بيتسه

 يستين فضا بايد از داخل اتاق عمل به انکاربرا

 .فراهم گردد 

به  ينيسنگ پالک چ

 متر يسانت 2/5ضخامت 

 ر سقف يتا ز يکاش

 (ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)
  مات  يرنگ روغن

9 

  يبستر ياتاق ها

 

 

 

اطراف هر تخت  يابعاد فضا

 يکه تخت درمحور آن قرار م

 :رد يگ

5.82×5.42 

 

 

،اتاقهیاي  يبودن مرکز جراح يدر صورت طبقات

 . رد ين قرار نگير زميز ربستري د

 

 

به  ينيسنگ پالک چ

ا يمتر يسانت 2/5ضخامت 

 وينيل کفپوش

ا ي يمتر کاشيسانت182وار تا ارتفاع يد

دو گچه  مابقي اندود گچ و خاک وسنگ 

 رنگ+ پرداختي 

  مات يرنگ روغن

12 

 تمنتياتاق تر

 (اتاق کار پرستار)

 

 

 .باشد  يستگاه پرستاريا يکيدر نزد 12-8

به  ينيسنگ پالک چ

ا يمتر يسانت 2/5ضخامت 

 وينيل کفپوش

متر يسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

اندود گچ و خاک و دو گچه  يمابق

 رنگ+  يپرداخت

  مات  يرنگ روغن

 1  يستگاه پرستاريا 11

 يستيبا يستگاه پرستاريپرستاران مستقر در ا

داشیته باشیند    يبستر يبه تخت ها يد کافيد

زولیه داشیته   يبا اتاق ا يکين فاصله نزديهمچن

 .باشد 

 

 

به  ينيسنگ پالک چ

ا يمتر يسانت 2/5ضخامت 

 ل ينيکفپوش و

متر يسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

ک و دو گچه مابقي اندود گچ و خا

 رنگ+ پرداختي 

  م مات ين يرنگ روغن

15 

 زولهياتاق ا

س يو سرو يش وروديپ داراي) 

  (يبهداشت

3.5×1 

 

 

 .پرستاران اشراف کامل داشته باشند

 

 

ا ير لغزنده يک غيسرام

 ل ينيکفپوش و
  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش



يرد
 ف

 نام فضا
 يبياد تقرا ابعيسطح 

 (متر مربع)
 حاتيتوض سقف وارهايد ينازک کار کف ينازک کار فضا يو طراح يابيمکان

 52 (ياء قلبياتاق اح) CPRاتاق  13

 

میار  يب يا درب ورودتن فاصله يترن فضا کميا 

  .بدحال به مرکز را داشته باشد

در اين اتاق فضايي جهت نگهداري راديولیويي  

 .سيار پيش بيني گردد

 

به  ينيسنگ پالک چ

ا يمتر يسانت 2/5ضخامت 

 ل ينيکفپوش و

 کاشي تا زير سقف 

 (ترجيحا به رنگ آبي يا سبز)
 م مات ين يرنگ روغن

ات يی ات جهت انجیام عمل زيتمام امکانات و تجه

 .د در اتاق موجود باشد ياء باياح

14 

تر
اس

ي
کز

مر
ل 

) ي
C

S
R

 
)  

 ک يافت و تفکيدر يفضا -

ن يماشی )شستشو  يفضا-

  (...شستشو و  يها

  يبسته بند-

 ( ليدستگاه استر)اتوکالو -

 نگ يگان+ ل يانبار استر-

بصورت اتاق )ل يمحل تحو-

 (چهيا دري

-س يرخییتکن و سییرو  - 

و انبیار میواد    يرولپارک ت

 نده يشو

 اتاق نظافت -

 متر مربع42:حداقل سطح

استريليزاسيون مرکزي داراي فضاهاي آلوده ، 

 . تميز و استريل به شرح زير است 

 ( کثيف)جمع آوري آلوده  -1

 ( تميز)شستشو و ضد عفوني  -5

انبیار  )منطقه نگهیداري ابیزار اسیتريل    -3     

 ( استريل

 ينيسنگ پالک چ

ا يمتر يسانت 2/5 بضخامت

 ر لغزنده يک غيسرام

 مات نيم  يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش

وسايل و ابزار کثيف از اتاقهیاي عمیل و بخیش     

بستري و ساير قسمتها به قسمت پذيرش مرکیز  

استريل که قسمت کثيف نیام دارد ، حمیل میي    

حمل وسايل در ترالي در بسته يا آسانسور . شود 

. میي رسید    مخصوص لوازم کثيف به اين قسمت

پس از انجیام عمیل تخليیه لیوازم ، ترالیي هیا       

بالفاصله بايد شستشو و ضد عفوني شیوند و در  

پیس از  . پارک و توقفگاه مخصوص قرار گيرنید  

وسییايل و ابییزار مسییتقيماا در داخییل  ،تحويییل 

( اتیو کیالو  )دستگاههاي شستشتو و ضد عفوني

 .قرار مي گيرند 

سیتادن و  يجهت ا يکاف يدر قسمت اتوکالو فضا

 .تردد پرسنل در نظر گرفته شود 

 

شو 12
خت

ر
ي

نه
خا

 

رختشییییويخانه شییییامل 

   :فضاهاي زير است

 ک البسه يافت و تفکيدر-   

 يرخت عفیون  يشستشو -

 ( شامل رختکن و دوش)

 سالن شستشو  -

 ز يل البسه تميمحل تحو -

 يس بهداشیییتيسیییرو -

 پرسنل 

 نده يانبار مواد شو

 يلوپارک تر

 متر مربع32:حداقل سطح

شستشییو ،  يسیالن شستشیو شیامل فضیاها    

و تیا   ينيبیازب  يفضیا  ، يخشکن کن ، اتوکشی 

 .است   يکردن و دسته بند

د درمعییرر رفییت و آمیید يییخانه نبايرختشییو

. ادت کننیدگان باشید   يماران و کارکنان و عيب

ت فضا باشد ، از قفسه جهیت  يچنانچه محدود

 ينده اسیتفاده می  يل و مواد شويوسا ينگهدار

 . شود

به  ينيسنگ پالک چ

 متر يسانت 2/5ضخامت 
 م مات ين يرنگ روغن ر سقف يتا ز يکاش

و سپس به سیالن   يابتدا ضد عفون يالبسه عفون

 . ل داده شود يشستشو تحو



يرد
 ف

 نام فضا
 يبياد تقرا ابعيسطح 

 (متر مربع)
 حاتيتوض سقف وارهايد ينازک کار کف ينازک کار فضا يو طراح يابيمکان

 42 شگاهيآزما 11

واحد آزمايشیگاه شیامل فضیاهاي پیذيرش و     

شستشیو   مسیئول آزمايشیگاه    خونگيري 

نبیار میواد   ا -فضاي جمیع آوري نمونیه   -ابزار

فضیاي  .  شوينده و سرويس بهداشیتي اسیت   

خونگيري و سرويس بهداشیتي بیراي  زنیان و    

 .مردان در نظر گرفته شود 

  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش د يک ضد اسيسرام

  15 ماريمحل استقرار همراهان ب 10
به  ينيسنگ پالک چ

 متر يسانت 2/5ضخامت 

 12 يال 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

دو گچه + گچ و خاک  يمتر مابقيسانت

 رنگ +  يپرداخت

ا يک يرنگ پالست

 م مات ين يروغن
 

  15 محل سرو غذا 18
به  ينيسنگ پالک چ

 متريسانت 2/5ضخامت 

ه دنمتر بيسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

گچ  يمتر مابقيسانت 122سنگ به ارتفاع 

 رنگ+  يدو گچه پرداخت+ و خاک 

  

 12 تراحت پزشکاتاق اس 19

است  ييدوش ، توالت و دستشو ين اتاق دارايا

ن اتیاق  يا. شود  يکه در آن به داخل اتاق باز م

 .رون داشته باشد يتواند پنجره به ب يم

به  ينيسنگ پالک چ

 متريسانت 5.2ضخامت 

 لينيا کفپوش وي 

 12 يال 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

دو گچه + گچ و خاک  يمتر مابقيسانت

 رنگ +  يختپردا

  رنگ 

 9-15 اتاق استراحت پرسنل  52
شیود و   يآبدارخانه طراح يکين اتاق در نزديا

 .خارج داشته باشد  يپنجره به فضا

به  ينيسنگ پالک چ

 متر يسانت 5.2ضخامت 

 لينيا کفپوش وي

 12 يال 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

دو گچه + گچ و خاک  يمتر مابقيسانت

 م مات ين يرنگ روغن+  يپرداخت

  رنگ 

 9-12 آبدارخانه  51
ک اتاق استراحت کارکنان يمکان آبدارخانه نزد

 .شود  ينيش بيپ
  م مات ين يرنگ روغن ر سقف يتا ز يکاش ر لغزنده يک غيسرام

 .از به پنجره ندارد ين فضا نيا م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش ر لغزنده يک غيسرام   رختکن زنان و مردان  55

53 
زنان و مردان  يس بهداشتيسرو

 ماران و پرسنل يب جهت
 

ماران و پرسینل  يب يبرا يبهداشت يس هايسرو

در . شیود   ينيش بيک زنان و مردان پيبه تفک

مار يب يس بهداشتيت فضا سرويط محدوديشرا

جهیت اسیتفاده    متر مربیع  4با حداقل سطح 

 .گردد  ينيش بين پيمعلول

  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيا زت يکاش ر لغزنده يک غيسرام

  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش ر لغزنده يک غيسرام  1 ز يانبار تم 54



يرد
 ف

 نام فضا
 يبياد تقرا ابعيسطح 

 (متر مربع)
 حاتيتوض سقف وارهايد ينازک کار کف ينازک کار فضا يو طراح يابيمکان

  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش ر لغزنده يک غيسرام  8 ف يانبار کث 52

  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش ر لغزنده يک غيسرام  1-9 انبار دارو  51

 3 اتاق نظافت  50
 ييشو يبودن مرکز ، محل ت يدر صورت طبقات

 .گردد  ينيش بيمجزا در هر طبقه پ
  م مات ين يرنگ روغن ر سقفيتا ز يکاش ر لغزنده يک غيسرام

 8.2×2 نگ آمبوالنسيپارک 58
ش ينگ مناسب جهت پارک آمبوالنس پی يپارک

 .شود  ينيب
 (بتن درجا) يکف بتن

شه به ارتفاع يتسنگ پالک دو : ز يقرن

 ر سقفيسنگ تا ز يمتر مابقيسانت 22
  مان يس ماسه اندود

 9 اتاق راننده 59
 ينيش بيمناسب جهت استقرار راننده پ يمحل

 .شود 
 ا سنگيک يموزائ

متر يسانت 12به ارتفاع  يز سنگيقرن

دو گچه + اندود گچ و خاک يمابق

 رنگ+  يپرداخت

  رنگ

 3×5 الهموقت و دفع زب ينگهداراتاقک  32
 يدرمیان  يمناسب و خارج از فضیاها  يدر محل

 .گردد  يطراح
  روغني نيم ماترنگ  ر سقفيتا ز يکار يکاش سنگ 
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