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:خانه سالمندان

 خانه سالمندان یک تبعیدگاه وسکونت گاه اجباری

نیستتت وستتالمندان طتترد شتتدگان واز کارافتادگتتان 

جامعه نیستند، این خانه، چند اتاق ساکت وبی روح 

که افراد زیادی در آنها جای داده شده اند وحقوق 

انسانی اشان به رسمیت شناخته نشده، نیست، بلکته 

سناریویی زنده وپویا شامل فضاهای گرم واجتمتایی 

است که هر سالمند با توجه به شترای  و احساستا  

ختتاخ ختتود امکتتان حضتتور وشتترکت درآن بتتا اهتتدا  

طراحی این مکان، با . گوناگون را دارا خواهد بود



:  پیدایش خانه های سالمندان در جهان

 گرچتته منبتتم کامتتل ودریقتتی دربتتاره

تاریخچه ایجاد و تأسیس مراکز نگهداری 

سالمندان در دست نیست، ولی از مطالت  

و اطالیال  پراکنده می توان دریافت کته 

مراکز سالمندان اولیته درهتر جامعته، 

متناستت  بتتا و تتعیت اجتمایی،ارت تتادی 



 درررون وسطی، سالمندانی که خانواده ای

نداشتند ویا خانواده آنها رادر به نگهداری 

از آنان نبوند، معموالً توس  دیر محل 

شاید بتوان گفت که دیر . نگهداری می شدند

اولین محلی است که برای نگهداری و مراربت 

سالمندان تنها ونیازمند اخت اخ می یافته 

دراین خانه ها با سالمندان مانند . است

نفر 8نفر،10دیوانه ها رفتار می شد وازهر

نفر نیز 2به ناراحتی روانی دچار می شد و

.  جان خود را از دست می داد

هزار تخت 178در فرانسه 1986در سال 



 درایال  متحده آمریکا نیز چندین مرکز

آفتاب »یا « شهر خورشید» سالمندان به نام

برای اسکان سالخوردگان با سطح زندگی « شهر

.  باال وجود دارد

 اکثر سالمندان در نیوزیلند درمنتازل شخ تی

زنتتدگی متتی کننتتد، بتته نحتتوی کتته از هتتر ده 

درصتتد 8/2نفرمنتزل شخ تی دارنتد و9ستالمند،

.درآسایشگاه به سر می برند

 درژاپن خانواده ای که شالوده زندگی افتراد



:پیدایش خانه ها ی سالمندان در ایران 

درایران، توجه به سالمندان به صور  جدی در 
اوایل دهه چهل ررن حا ر در رانون چهارم 

یمران کشور مطرح شد ودر آن برنامه، ایتباری 
به منظور جمم آوری سالمندان مطرح شد و در 

آن برنامه، ایتباری به منظور جمم آوری 
سالمندن در خانه های مخ وخ نگهداری از آنان 
پیش بینی گردید که بر اساس آن، دو آسایشگاه 

درتهران تأسیس گردید 1342خیریه در سال 
وسپس درسال ها ی بعد بر تعداد آنها افزوده 

.گشت

 آسایشتتگاه در ستتطح کشتتور 43در حتتال حا تتر

واحتد 15واحد آن دولتی و28فعالیت دارند که 



آیین نامه خانه های سالمندان 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26ماده 9بر اساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی و بند

بر مجلس شورای اسالمی صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان27.11.80

از آیین نامه نحوه صدور 3عهده سازمان بهزیستی کشور میباشد ، این آیین نامه در اجراء قانون مذکور و ماده 

شورای معاونین سازمان توسط معاونت توانبخشی سازمان تهیه و به 81.4.4پروانه های بهزیستی مصوب 

.تصویب شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور رسیده است



 دگرگونی ها و ویژگی های خاخ سالمندان از فردی به فترد دیگتر

بنتابراین درطراحتی خانته .به طور رابل مالحظه ای تغییرمی کند

ایتن ویژگتی هتا .های سالمندان بایستی بته آنهتا توجته نمتود

:یبارتند از

تغییرا  ظاهری-

 عف روای حرکتی و ماهیچه ای-

کاهش یملکرد دستگاه گوارش-

تغییرا  یملکردی رل  ویروق-

تغییر در حافظه وهوش-

 عف بینایی-

 عف شنوایی -

 عف حواس چشایی و بویایی-

 عف المسه-

سایر تغییرا  جسمانی-



:شرایط خانه سالمندان

:های خانه سالمنداناتاق

 نفر زندگی کنند4به طور کلی در هر اتاق نباید بیش از.

اتاق حتما ً باید دارای یک پنجره باشد.

 فضای کافی برای جابه جا کردن و حرکت دادن ویلچر موجود باشد

حتما داخل واحد حمام داشته باشد.

دِر اتاق نیز نباید به داخل اتاق های دیگر باز شود.

 کنار یا باالی تختخواب بیمارباید زنگی برای صدا کردن فوری
پرستار یا ایالم خطر وجود داشته باشد

آب خوردن در دسترس سالمند باشد.

 مثل یک چراغ )نور کافی برای مطالعه در رختخواب فراهم شود
(.مطالعه کوچک در باالی تخت



اگر محی  خ وصی امکان پذیر نیست در فاصله بین تختخواب های 
اتاق پرده ای باشد تا در صور  نیاز، سالمند بتواند با کشیدن 

.پرده یک محی  خ وصی برای خود ایجاد کند



اتاق های خانه سالمندان

تخت نسبت به پنجره  باید دید داشته باشد و یک صندلی راحت کنار تخت باشد.

تنایل در صورت.هر سالمند باید یک کمد جداگانه و هم اتاقی های سازگار ، همزبان و متناسب با خود داشته باشد

.اتاق تلفن داشته باشد

ملحفه های تمیز در دسترس باشد.

نیاز ، اگر محیط خصوصی در دسترس نیست در فاصله ی بین تخت خوابهای اتاق پرده ای باشد تا در صورت

.سالمند بتواند با کشیدن پرده یک محیط خصوصی برای خود ایجاد کند



:سرویس های بهداشتی 

 طراحی این مکان ها باید طوری باشد که ویلچر
در آن ها به راحتی وارد و خارج شود و 

امکانا  مناس  برای افراد معلول داشته 
.باشد

سینک ها باید مجهز به آب سرد و گرم باشد.

 میله های حمایت کننده ای باشد که فرد بتواند
در حین حرکت دست خود را به آن ها بگیرد و 

.از آن ها برای تسهیل حرکت استفاده  کند

 در این مکان ها باید زنگ هایی وجود داشته
باشد که در صور  بروز حادثه فورًا پرستار ها 

مطلم شوند



 کف و دیوار دستشویی، توالت و حمام بایستتی

با کاشی مناس  پوشیده شتود و ییتر لغزنتده 

.باشد

 شیرهای آب بایستی اهرمی باشند و به ستهولت

باز وبسته شود تا سالمندانی که از آرتتروز 

و ورم مفاصل رنج می برند به راحتی بتوانند 

.از آن استفاده کنند



(  متر مربم 12حمامی با مساحت حدارل 

فراهم شود) 4×3

هرچند، بسیاری از سالمندان، وان را 

به دوش ترجیح می دهند، به دالیل 

گوناگون از جمله رابلیت دسترسی 

بیشتر، پاکیزه تر و ارت ادی تر بودن 

و رابلیت کنترل دمایی بهتر، استفاده 

از دوش در خانه های سالمندان مناس  



سالن ها و اتاق نشیمن خانه سالمندان

در خانه سالمندان، اتاق نشیمن باید 

به گونه ای طراحی شود که سالمندان پس 

از فعالیت روزانه بتوانند در آنجا 

گردهم آیند و کوتاه زمانی به استراحت 

.بپردازند



سالن ها و اتاق نشیمن سالمندان

اماکن عمومی باید نور کافی داشته باشند.

همچنین در اتاق ها پریزها و لوازم خطرناک باید با رنگ هایی باشند که به شدت جلب توجه کنند

نها کمک در سالن ها و اتاق ها باید میله ایی دور تا دور اتاق وجود داشته باشد که سالمند هنگام حرکت بتواند از آ

بگیرد

نندسالن ها و راهروها باید دست کم آنقدر وسعت داشته باشد که همزمان دو ویلچیر بتوانند از کنار هم عبور ک.

 برای استراحت سالمندان صندلی ها و کاناپه هایی  در آنجا تعبیه شود.

یک تابلوی اعالنات نیز الزم است تا قوانین و خبرهای سرای سالمندان را به اطالع ساکنان برسانند.



سالن تفریح و ورزش سالمندان

 رمی و وسایل سرگ.تمام موسسات سالمندان باید دارای سالن های مناسبی برای ورزش و تفریح سالمندان باشند

.تفریح متناسب با شرایط به میزان کافی در آنجا وجود داشته باشد

مکان ها یا اتاق های خصوصی مناسبی برای مالقات با دوستان و اعضای خانواده داشته باشد.

وجود اتاق های خصوصی برای انجام معاینات و اقدامات پزشکی.



ویژگی ها ی محیطی خانه سالمندان

موسسه باید تمیز باشد و از نظر ظاهری مرتب برسد  .

بو و هوای مطبوع داشته باشد از نظر سر و صدای ترافیک شهر یا دیگر صداهای آزار دهنده دور باشد.

تهویه مناسب ، هوا و اعتدال درجه حرارت در زمستان ها و تابستان ها ، دسترسی به تلفن عمومی برای همه و

.صندوق مخصوص برای نامه ها و مرسوالت هر فرد 

تمبر و لوازم مورد نظر باید در دسترس باید تا سالمند بدون مشکل بتواند نامه بفرستد.



شرایط و تعداد نیروی  انسانی تخصصی

شرایط و تعداد نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز تیپ یک

ه شرح زیر تعداد و نوع  نیروی تخصصی مورد نیاز مراکز با توجه به ظرفیت مراکز متفاوت و حداقل برای پنجاه نفر ب
:است

پزشک عمومی یک نفر ترجیحا دارای دیپلم دانشگاهی طب سالمندی دو روز در هفته

 روانشناس یا مددکار اجتماعی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یک روز در هفته

کارشناس بهداشت و تغذیه یک نفر در هر مرکز به صورت مشاوره بر اساس درخواست پزشک

پرستار با مدرک  حداقل کارشناسی در رشته پرستاری یک نفر تمام ایام هفته

بهیار یک نفر در شیفت صبح و دو نفر در شیفت عصر و شب

 ا ده نفر که دوره آموزشی تیوری و عملی را گذرانده باشد به ازای هر پنج نفر سالمند وابسته و ی( کمک بهیار )مراقب
سالمند نیمه مستقل و یا بیست نفر سالمند مستقل یک نفر در هر شیفت



ادامه

فیزیوتراپیست یا کاردرمانگر یک نفر هفته ای دو روز در یک شیفت

مربی فوق برنامه یک نفر

 نفر در مرکز یک بهیار اضافه شود25در صورت ظرفیت باالتر از



 ارداما  ایمنی  و محافظتی خانه

سالمندان

ایل دست و محیط باید فاقد خطراتی مانند نور کم ،مسیر سنگالخ ، صندلی های ناپایدار ، و در حال شکستن  یا وس

.پا گیری باشد که ممکن است فرد در هنگام راه رفتن به آنها برخورد کند

ررسی به طور ساالنه باید این اماکن باید از نظر امنیت در برابر آتش ، زلزله ، و حوادث دیگر به طور رسمی ب

.و بیمه شوند

ولیه وسایل کمک های ا.مسیرهای خروج اضطراری باید در نظر گرفته شود، و امکانات اطفاء حریق فراهم باشد

و اورژانس و زنگ خطرهای مناسب در تمام ساختمان جهت اطالع رسانی فوری و اورژانس به تمام سالمندان 

ی باشد که با توجه به مشکالت شنوایی در این سنین صدای این زنگ خطرها باید طور.نیز باید وجود داشته باشد

(.حتی اگر خواب هستند)تمتم سالمندان به راحتی آن را بشنوند 

برای پنجره ها ، تراس ها و پشت بام نرده های محافظ  تعبیه شده باشد.

تعداد پله های طبقات نباید زیاد باشد و باید آسانسور برای حرکت در بین طبقات وجود داشته باشد.



نیازهای طبی سالمندان

تمام داروهای مورد نیاز باید مهیا باشد

ط همچنین وجود پرستارهای مجرب و دوره دیده برای انجام کمک های اولیه و اقدامات احیاء به طور شبانه روزی و ویزیت روزانه توس
.پزشک عمومی در صورت نیاز و امکان برقراری تماس فوری با پزشک در موارد اضطراری از قبل هماهنگ شده باشد

این فرصت باید به بیمار داده شود در صورت احساس نیاز بتواند توسط پزشک شخصی خود معاینه و درمان شود.

ست ضمنا باید وجود امکانات فیزیوتراپی در مرکز و هماهنگی با نزدیکترن بیمارستانها برای پذیرش بیماران اورژانسی  از ضروریات ا
با چند نفر دفتری در مرکز وجود داشته باشد که بیماری ها و شرایط هر بیمار و آدرس ، شماره تلفن و نحوه ارتباط برقرار کردن فوری

.از نزدیکان او در آن خوانا و مرتب به طور مستمر ثبت شود

مورد نیاز در اتاق مطالعه و کتاب ها و و لوازم. باید مکان خاصی برای افراد تعبیه شود تا به مسایل مذهبی خود به راحتی رسیدگی کنند
های امکان شرکت  در مراسم مذهبی ، تفریحی یا خانوادگی در خارج از موسسه برای فرد فراهم باشد و برنامه.این زمینه مهیا باشد

.سرای سالمندان آنقدر انعطاف پذیر باشد که فرد در صورت عدم تمایل بتواند در هر کدام از آنها شرکت نکند

همچنین باید اقدامات مناسب برای تعطیالت ، اعیاد یا روز تولد افراد سالمند موسسه در نظر گرفته شود  .



سرای سالمندان یهود

 ه بعد سیاست نگهداری از سالمندان به عنوان فقط نگهداری از نظر سنی بوده ، از این سال ب1348تا قبل از سال

را بود در ایران که طبق استاندارد و بهداشت جهانی ، سیاست نگهداری( اولین مرکز )سرای سالمندان یهود ، 

ر سرای سالمندان یهود مفتخر به دریافت چندین تشویق نامه و تقدی1380طی دهه .همراه با توانبخشی انجام داد

.نامه ، لوح سپاس از سازما نهای بهداشتی و بهزیستی کشور شده است

 هداء از طرف سازمان بهزیستی به عنوان کسب رتبه اول و درجه ممتاز لوح سپاس به این مرکز ا1385در سال

.شده است

 از طرف سازمان بهزیستی تهران به جهت کسب درجه یک ممتاز لوح سپاس به این مرکز اهداء1387در سال

.شده است



سرای سالمندان یهود

 ، نفر میباشد ولی 80اگر چه گنجایش این سرا .نفر سالمندان یهود میباشد70در حال حاضر سرای سالمندان یهود

.نفر میباشند42تعداد پرسنل مشغول در این سرا .مسوولین در نظر دارند در آتیه ظرفیت آن را افزایش دهند

رندمسوولین سرای سالمندان یهود مرام سازمان جهانی بهداشت را سرلوحه وظایف خویش قرار داده و بر این باو:

برنامه ریزی و هزینه کردن برای سالمندان را باید سرمایه گذاری ماندگار و جاویدانی دانست.





مركز اقامتي روزانه سالمندان



این مراكز میتوانند نیازهاي بهداشتي، 

اجتمایي، آموزشي و فرهنگي سالمندان را 

همراه با خدما  روزانه مناس  درجوامم 

محلي با توجه به درك الگوهاي جمعیتي در 

محل و چگونگي تغییر این الگوها تأمین 

.نمایند

در «خدما  روزانه » هنگامي كه ینوان 

ارتباط با افراد سالمند به كار میرود، 

طیف وسیعي از خدما  در زمینه هاي 



ینوان خدما  مراربتی روزانه به 

خدماتی اطالق می شود که دارای مشخ ا  

:زیر باشد

گروهي باشد. 1.

بیرون از منزل فرد باشد. 2.

.سایت در روز باز باشد4حدارل براي 3.

توس  مراربین داوطل  یا استخدامي . 4

اداره شود



انواع 

مراكز اجتمایي روزانه. فعالیتهاي اجتمایي : 1

.اساسي را امكانپذیر میسازد

مراكز مراربتي روزانه. یالوه بر فعالیتهاي : 2

اجتمایي، فعالیتهاي شخ ي را نیز تأمین مي 

.نماید

مركز توانبخشي. تأمین كننده درمانهاي : 3

توانبخشي و در برگیرنده مراربتهاي پزشكي 

.محدود است

تأمین : بیمارستانهاي روزانه سالمندان4.



لزوم وجود مراكز روزانه سالمندان در 

:ایران

به دلیل تغییر در روند زندگي، امروزه 
خانواده ها به دلیل نداشتن ورت و یفلت 
از بزرگان خود، اسباب افسردگي آنان را 

جرج كیمرل و سیندي چویی . فراهم میسازند
دو دلیل اساسي براي توجه به این مراكز 

اولین دلیل را انفجار جمعیت . بیان كند
سالمند در ی ر حا ر میداند كه برنامه 

ریزي براي این هجوم جمعیت از نكا  مهمي 
است، كه مي بایست به آن توجه شود و 

دلیل دوم هزینه هاي باالي خدما  سالمتي 
در جوامم سالمندان میباشد كه آنها را 

از طرفي در . واداربه خانه نشیني میكند
جوامم امروز سالمندان ترجیح میدهند به 



:اهدا  ایجاد مراکز مراربت روزانه

 اهمیت بخشي به سالمندان، احساس طرد
شدگي و از كار افتادگي را از آنان دور 

.میكند

 ایجاد تفریحا  مناس  تواناییهاي جسمي
و روحي سالمند، در ارتقاء سالمت جسم و 

.روح این افراد كمك بسزایي دارد

 امكان معاینا  و آزمایشا  در یك مركز
تفریحي و رفاهي یالوه بر باال بردن سطح 
سالمت سالمندان از مشكال  و سختیهاي، 



 هم حبتي و تفریح و نشاط در یك مركز براي
سالمندان كه كمتر امكان سفر دارند به 

.روحیه آنها نشاط میبخشد

  وجود مددكارهاي مناس  و كافي در حل مشكال
سالمندان، به ارتقاء كیفیت زندگي این 

.یزیزان میانجامد

 خدما  ارزان و رایگان و فضایي كه جذابیت
آن سالمند را یالرمند به ثبت نام در آن 

مینماید از افسردگي سالمندمي كاهد و آن را 
.تبدیل به فردي مفید در جامعه میسازد



فعالیتهاي معمول در مجموعه هاي 

:روزانه سالمندي

مشاوره و ارتقاء سطح كیفي زندگي. 1

مراربتهاي شخ ي. 2

درمانهاي ارزیابي و توانبخشي. 3

مراربتهاي پرستاري و در دسترس بودن . 4

پزشك

فضاهاي روباز براي تجهیزا  تفریحي . 5

و ورزشهاي هوازي

فضاهاي مناس  براي ورزشهاي و . 6

تفریحا  سرپوشیده



طبخ یذا در رستورانهاي سرپوشیده و .7

باز

فعالیتهاي فرهنگي و مذهبي.8

كالسهاي آموزشي.9



فضاهاي مورد نیاز جهت مرتفع كردن 

:نیازهاي روزانه سالمند

فعالیتهایي كه جهت بهبود بخشیدن به 

بهداشت رواني سالمندان مي توانند 

گردش ، تفریح : مؤثر باشند یبارتند از

، فعال بودن ، برخورداري از محی  گرم 

خانوادگي ، داشتن هم صحبت و ایجاد 

امكانا  رفاهي از این رو مكاني كه 

بتواند همه این نیازها را برطر  كند 

و در یین حال سالمند بتواند در كنار 

خانواده خویش زندگي كند میتواند 

مركزي باشد كه به صور  مهدهاي 



فضاهاي گردهمایي و اجتماع سالمند و مركز 

:احتیاجا  یاطفي سالمند-مشاوره

در نظر گرفتن سالن هایي كه محل نشستن 

و استراحت باشد

ایجاد فضایي كه بتواند ارتباط مؤثر 

بین سالمندان ایجاد نماید، این فضاها 

میتواند شامل سالن نشستن و تماشا 

.باشد

صداي آب، زمزمه پرندگان میتواند 

بهترین فضا براي آرامش و ایجاد 

از این رو . ارتباط هاي جدید باشد



فضاهاي استراحتگاهي، فضاهای رفاهي، 

خدماتي، فضاهایي براي فیزیوتراپي و 

احتیاجات معیشتي سالمندي-معاینات اولیه

احتیاجا  معیشتي شامل خوراك، پوشاك، 

یذاي سالمند . مسكن و بهداشت میشود

.باید سبك، رابل هضم باشد

بهترین تفریحا  پیشنهادي براي 

با توجه به سواد و روحیا  )سالمندان 

شامل مطالعه كتاب و ( خاخ هر فرد

روزنامه، گشت و گذار در فضاي سبز، 

معاشر  و گفتگو با دوستان، تماشاي 



موارد مورد نیاز

در مركز روزانه سالمندان، تدابیر 

توانبخشي و درماني جهت ارائه خدما  

وجود پزشك . به ساكنین  روري است 

،فیزیوتراپیست، مددكار اجتمایي، 

كارشناس مواد یذایي و پرستاران در 

.  تمام مد  براي سالمندان الزم است 

بنابراین وجود فضاهاي مناس  جهت 

ارائه این خدما  در طبقه همكف خانه 

هاي سالمندان پیشنهاد میگردد



:بخش فیزیوتراپی

محوطه آبي » بخش فیزیوتراپي شامل یك 

متشكل از یك استخر نرمش اتارهاي « 

استنشاق، یك حمام ماساژ و همچنین 

.اتارهاي جانبي مي باشد

در این رسمت استفاده از كاشي هایي كه 

لغزنده نیست، از اهمیت باالیي 

.برخوردار است



سالن اجتماعات و كالسهاي آموزشي و 

–امكانات براي اقامت هاي كوتاه مد ت 

احتیاج به شركت در زندگي اجتماعي

افسردگي، بیشتر در میان سالمنداني 

وجود دارد كه تنها زندگي میكنند و 

یالوه بر آن دچار ناراحتیهاي جسماني 

از این رو  روري است كه . نیزهستند

محی  مناس  و بهتري براي زندگي آنها 

مهیا شود تا افسردگیهاي ناشي از 

.تنهایي كاهش یابد

كار سبك . مسئله مهم دیگر، كار است

بهترین وسیله براي گذراندن یمر در 



سالن اجتماعات و كالسهاي آموزشي و 

–امكانات براي اقامت هاي كوتاه مد ت 

احتیاج به شركت در زندگي اجتماعي

از این رو در این ارامتگاه كارگاههاي 

در این. خود اشتغالي پیشنهاد میشود

كارگاهها فعالیتهاي شاداب كننده اي 

كه در صور  تقا ا در اختیار سالمند 

ررار میگیرد از جمله آنها گلخانه 

ها،كارگاه سفال و صنایم دستي میباشد، 

این فعالیتها در صور  دادن نتیجه در 

یرفه هاي تجاري در همین مجتم میتواند 

در همین مجمویه به فروش برسد تا 



امنیت و در نظر گرفتن فضایي براي 

معالجات اتفاقي و پزشك معالج و 

اتاقهاي پرستاري

سالمند احتیاج به امنیت روحي و جسمي 

دارد و باید در طراحي فضاهاي مرتب  

با سالمند این مسئله مورد توجه 

سالمند باید مطمئن گردد كه . ررارگیرد

در مورم  رور  به كمكش خواهند شتافت 

و یا در مورم بیماري سریم معالجه 

خواهد شد و در فضایي كه پا میگذارد 

آرامش دارد و مورد آزار ررار نخواهد 

این اتاق بایستي داراي درهاي . گرفت



ورزش و مكانهاي مناسب ورزشي براي 

سالمند

انجام فعالیت و ورزش در افراد سالمند 

حتي از ورزش در دوره جواني مهمتر است 

ورزش بایث افزایش طول یمر،كاهش خطر . 

زمین خوردن و شكستگي استخوانها، كاهش 

فشار خون، افزایش اثر داروهاي  د 

فشارخون، كنترل بهتربیماري دیابت 

و ( نوع ییروابسته به انسولین)

ورزش . مي گردد... بیماریهاي ریوي و

در اكثر بیماریها بایث كاهش درد مي 



نكات مهم در طراحي فضاي مركز روزانه 

براي سالمند

سالمندان، در مركز سالمندي مكررًا 

ایالم میدارند كه سازماندهي با و وح 

ساختار در مسیرهاي حركتي احتیاج 

از آنجایي سازماندهي متفاوتي . دارند

براي پیش گرفتن مسیرها وجود دارد، 

سالمند ورتي كه با مسیرهاي اتفاري 

.برخورد میكنند احساس ناراحتي میكند



:چند پیشنهاد اساسي

 نمایش امتداد مسیر در فضاهاي مختلف

مجمویه

 و وح در مسیر سالمند و یك نقشه

براي نمایش دادن مكان هر یك از 

یناصر موجود در مجمویه

 استفاده از یالئم براي مشخص كردن

فضاهاي اصلي مجمویه

 نزدیكي فواصل یناصر در مجمویه كمك

فراواني به توانایي حركتي در 



:نورپردازي مناسب

پنجره ها هم از جهت ایجاد ارتباط ب ري 

و هم به ینوان یك منبم نور روزانه، 

الزم است تا نور . بسیار اهمیت دارند

شدید آفتاب در روز به طورماهرانه اي 

كنترل شود كه این كاهش نور میتواند 

توس  پرده ها و یا ن   سایبان در فضاي 

بایدازكنتراست زیاد .بیروني انجام گیرد

نورها جلوگیري و به سالمند كمك شود تا 

بتواند به راحتي از سطح آزاد و شفا  

ها به بیرون نگاه كند، زیرا پنجره

نشستن و از پنجره به بیرون نگریستن 



نمونه هاي مشابه در جهان

:دهكده سالمندي پینل

این پروژه كه معمار آن كدامادیسنو 

همراه با الري برنده جایزه تركی  

زندگي سالمندان،مركز روزانه 

سالمندان، ساكنان داراي آلزایمر و 

.جنون شد



:دهکده سالمندی پینل

تسهیال  92واحد، 72این مجمویه شامل 

براي كمكي براي خواب، ارامتگاه مجزا

.  افرادي كه آلزایمر و یا جنون دارند 

مركز سالمندي روزانه داراي آشپزخانه 

مركزي براي كل مجمویه ورختشویخانه، 

این . محوطه سازي، و پاركینگ میباشد

شده 2001بنا برنده جایزة ملي در سال 

فو  مربم و در 52000مساحت آن. است 

.سه طبقه می باشد



:خانه جوئیش

راجستراز ADCخانه جوئیش از بایچه 

كارهاي گروه معماري كرستاك،طراحي این 

ساختمان شامل حیاطي با ح ار چیني 

ایجاب انگیز مي باشد كه حركت افراد و 

گردش فضایي را در یك محی  امن و 

مكانهایي در . تجهیز شده، تشویق میكند

مجاور  این حیاط ویژه تعبیه شده كه 

شامل فضاي فعالیتهاي اصلي و داراي یك 

مورعیت مركزي براي هر یك از متقا یان 

مهمترین بخش . خدما  خ وصي میباشد



:خانه جوئیش



:خانه گروه هریتیج

این پروژه با نام مركز خدما  سالمتي 

مي سالمندان بینویور در ال پاسو

این مركز شامل نوسازي به منظور . باشد

برنامه هاي جدیدي كه شامل تمام خدما  

و تسهیال  براي سالمندان بوسیله 

مركزروزانه رانونمند و واحد خدما  

.  مهارتي روزانه سالمندان میباشد

همچنین در خود یك كلینیك، داروخانه، 

آموزش حفظ سالمت روحي، فیزیكي، حرفه 



:خانه گروه هریتیج



:جمع بندی

زمانیكه سالمند از امور كاري خویش 

باز نشسته شد، وظیفه ومسئولیت مازادي 

افسردگي ناشي . بریهده ندارد

ازناكارآمدي تهدیدي بزرگ به شمار 

میرود، لذا یكي از مهمترین اهدا  

پرورش اینگونه فضاها، ایجاد محیطي 

.  براي رشد شخ یت سالمند میباشد

سالمندان نیاز به صحبت، درد دل و گوش 

.شنوا دارند



:جمع بندی

یدم ریایت استانداردهاي مناس  براي 

سالمندان آنان را دچار حس كمبود و 

از آنجا كه .ناكارآمدي مضایف میكند

ایجاد چنین استانداردهایي در گوشه 

گوشة شهر و خانه مستلزم زمان بسیاري 

مقدما  فراواني باشد و تا تحقق آنمي

میطلبد باید حدارل فضاهاي استاندارد 

اي براي این افراد، براي گذراندن شده

.  داشته باشداورا  زندگي خود وجود



:جمع بندی

سالمندان احتیاج دارند در جامعه حضور 

و تفریحا  خاخ سن خود را داشته 

از این رو ایجاد فضاهایي. باشند

همچون كالسهاي آموزشي كه بتوانند 

تجارب خود را در اختیار دیگران 

بگذارند، یا فضاهایي كه امكان صحبت و 

درددل از جان  ایشان و ثبت 

خاطراتشان، ساخت نمایشنامه 

زندگینامهشان، و همچنین كارگاههاي 


