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 :خاهه ظاملىذان

 خاهههههههههه ظههههههههاملىذان نههههههههب تیػیههههههههذگان وظههههههههوىه  گههههههههان احیههههههههاسی ه عهههههههه  وظههههههههاملىذان طههههههههشد ؼههههههههذگان واص

کاسافتادگهههان حامػهههه ه عهههخىذه انهههً خاهههههه بىهههذ اتهههاا ظهههاک  و هههی سوی کهههه افهههشاد صیهههادی دس    ههها حهههای 

دادن ؼذن اهذ وحقىا اوعاوی اؼهان ههه سظهمی  ؼهىاخته وؽهذنه ه عه ه هارهه ظهىاسیىیی صههذن و ىیها 

ؼههامف فهههاهای وههشم واحتمههاه  اظهه  کههه هههش ظههاملىذ ههها تىحههه هههه ؼههشان  و احعاظهها  خههاؿ خههىد 

طشاحهههه  انههههً موههههانه ههههها ان ههههاد . اموههههان حهههههىس وؼههههشک  دس ن ههههها اهههههذاا گىهههههاگىن سا داسا خىاهههههذ هههههىد

فهایی متىىع وحزابه خاق فها وکالیذ مطاىب اظ  که هه دوس اص احعاظا  کعال   وس حهاکم 

هه انً امیهذ کهه انهً خاهههه خاههه ی . هش خاهه های ظاملىذان هتىاهذ کیفی  صهذگی    ا سا استقا هخؽذ

 . سامؾ پذسان ومادسان ما هاؼذ

 



 :  پیدایط خاهه های ساملىدان در جهان

 وشبههه مىیههؼ کامههف ودریقههی دسیههاسن تاسیو ههه ان ههاد و تدظهه غ مشاکههض هگهههذاسی

ظههههههاملىذان دس دظهههههه  ه عهههههه ه والهههههه  اص مطالهههههه  و اط غهههههه   پشاکىههههههذن مههههههی تههههههىان 

دسیافهههههههه  کههههههههه مشاکههههههههض ظههههههههاملىذان اولیههههههههه دسهههههههههش حامػهههههههههه متىاظهههههههه  ههههههههها و ههههههههػی  

 .احتماه هارتفادی وفشهىگی    ا هه ـىس  کىىوی وعترػ وت ل  نافته اهذ

 



 

 دسرشون وظطیه ظاملىذاوی که خاهىادن ای هذاؼخىذ ویا خاهىادن    ا رادس هه هگهذاسی اص
 تىظ  دنش محف هگهذاسی می ؼذهذ

ً
ؼانذ هتىان وف  که دنش اولحن .  هان هیىهذه مػمىال

محل  اظ  که هشای هگهذاسی و مشاری  ظاملىذان تن ا وهیاصمىذ اختفاؿ می نافته 
هفش هه  8هفشه 10دسانً خاهه ها ها ظاملىذان ماهىذ دنىاهه ها سفتاس می ؼذ واصهش. اظ 

 .  هفش هحز حان خىد سا اص دظ  می داد 2هاساحتی سواوی دباس می ؼذ و

 

 دس ظاختمان « خاهه هاتىاهان»هضاس تخ  هیماسظتان نا  178دس فشاوعه  1986دس ظاى
 . هایی حای داؼ  که ه ؾ اص ـذ ظاى اص غمش    ا می وزؼ 

ً
انً ظاختمان ها مػمىال

هیماسظتان های ظاهقه راػه هاه ظشیاصخاهه ها نا صهذا  ایی هىد که هه هیچ وحه هشای 
 . وظانف حذنذ    ا تىاظ  هذاؼ 



 

فتاب »نا « ؼهش خىسؼیذ» دسان   متحذن  مشیوا هحز بىذنً مشکض ظاملىذان هه هام 
 .  هشای اظوان ظالخىسدگان ها ظطح صهذگی هاال وحىد داسد« ؼهش

 اکثههههر ظههههاملىذان دس هیىصیاىههههذ دسمىههههاصى نخدهههه ی صهههههذگی مههههی کىىههههذه هههههه هحههههىی کههههه اص هههههش دن

ذ دس ظایؽگان هه ظش می هشهذ 8/2هفشمجزى نخد ی داسهذ و 9ظاملىذه  .دـس

 دسژاپهههً خهههاهىادن ای کهههه ؼهههالىدن صههههذگی افهههشاد ظهههاملىذ خهههىد سا دسهمهههان خاههههه هىههها همانهههذ اص

اکثههههر والههههذنً ژاپدههههی ماناىههههذ ههههها دنگههههش اغهههههای خههههاهىادن صهههههذگی .اهمیهههه  خابهههه ی هشخههههىسداس اظهههه 

 .کىىذ

 



 :پیدایط خاهه ها ی ساملىدان در ایران 

 

دسانشانه تىحه هه ظاملىذان هه ـىس  حذی دس اوانف دهه بهف رشن حا ش دس راهىن بهاسم 
غمشان کؽىس مطشی ؼذ ودس  ن هشهامهه اغتیاسی هه مىظىس حمؼ  وسی ظاملىذان مطشی ؼذ 
و دس  ن هشهامهه اغتیاسی هه مىظىس حمؼ  وسی ظاملىذن دس خاهه های مخفىؿ هگهذاسی اص 

دست شان تدظ غ  1342 هان پ ؾ هیدی وشدنذ که هش اظاط  نه دو  ظایؽگان خحرنه دس ظاى 
 .وشدنذ وظپغ دسظاى ها ی بػذ هش تػذاد    ا افضودن وؽ 

 15واحهذ  ن دولتهی و 28 ظایؽگان دس ظطح کؽىس فػالی  داسههذ کهه  43دس حاى حا ش 

اصکهههههف . هفهههههش ظهههههاملىذ سا تحههههه  پىؼهههههؾ داسههههههذ 3000واحهههههذ  ن ؾحهههههر دولتهههههی اظههههه  و سرمهههههی حهههههذود 

دس دنگشاظهتان ( واحهذ 25دسحهذود )واحذ  ن دس اظتان ت شان و هقیهه  18 ظایؽگاههای کؽىس 

 .ها رشاس داسهذ

 



 آییه وامً خاوً ٌای سالمىذان 

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

مجلس شورای اسالمی صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان بر  27.11.80

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



هىهاهشانً دسطشاحه  خاههه .دوشگىوی ها و ویژگی ههای خهاؿ ظهاملىذان اص فهشدی ههه فهشد دنگهش ههه طهىس راههف م حظهه ای تؿیحرمهی کىهذ

 :انً ویژگی ها غیاستىذ اص.های ظاملىذان هایعتی هه    ا تىحه همىد

 تؿیحرا  ظاهشی -

  ػف رىای حشکتی و ماهیچه ای-

 کاهؾ غمارشد دظتگان گىاسػ-

 تؿیحرا  غمارشدی را  وغشوا-

 تؿیحر دس حافظه وهىػ-

  ػف ه ىایی-

  ػف ؼىىایی -

  ػف حىاط بؽایی و هىیایی-

  ػف المعه-

 ظانش تؿیحرا  حعماوی-

 



   :صرایط خاهه ساملىدان
 :های خاهه ساملىدان اتاق

 هفش صهذگی کىىذ 4هه طىس کل  دس هش اتاا هیانذ ه ؾ اص. 

 اتاا حتما ً هانذ داسای نب پى شن هاؼذ. 

 فهای کاف  هشای حاهه حا کشدن و حشک  دادن ویل ش مىحىد هاؼذ 

حتما داخف واحذ حمام داؼته هاؼذ. 

دِس اتاا هحز هیانذ هه داخف اتاا های دنگش هاص ؼىد. 

کىاس نا هاالی تختخىاب هیماسیانذ صهگی هشای ـذا کشدن فىسی پشظتاس نا اغ م خطش وحىد داؼته هاؼذ 

ب خىسدن دس دظترط ظاملىذ هاؼذ . 

  (.مثف نب بشاؽ مطالػه کىبب دس هاالی تخ )هىس کاف  هشای مطالػه دس سختخىاب فشاهم ؼىد 

 
اوش محی  خفىب ی اموان پزنش ه ع  دس فاـاه هحن تختخىاب های اتاا پشدن ای هاؼذ تا دس ـىس  هیاصه ظاملىذ هتىاهذ ها 

 .کؽیذن پشدن نب محی  خفىب ی هشای خىد ان اد کىذ



اتاق ٌای خاوً سالمىذان 

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

در صورت تنایل .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. 

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

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

 

 



 :سرویس های بهداصتی 

 طشاح  انً موان ها هانذ طىسی هاؼذ که ویل ش دس  ن ها هه ساحتی واسد و خاسج ؼىد و
 .امواها  مىاظ  هشای افشاد مػاىى داؼته هاؼذ

 

ظ ىب ها هانذ م هض هه  ب ظشد و وشم هاؼذ. 

  میاه های حمان  کىىذن ای هاؼذ که فشد هتىاهذ دس ححن حشک  دظ  خىد سا هه  ن ها
 .هگحرد و اص  ن ها هشای تعهیف حشک  اظتفادن  کىذ

 
 

ً
دس انً موان ها هانذ صهگ هایی وحىد داؼته هاؼذ که دس ـىس  هشوص حادثه فىسا

 پشظتاس ها مطاؼ ؼىهذ



 

 کههههف و دنههههىاس دظخؽههههىییه تىالهههه  و حمههههام هایعههههتی ههههها کا هههه ی مىاظهههه  پىؼههههیذن ؼههههىد و ؾحههههر

 .لؿضهذن هاؼذ

 ؼحرهای  ب هایعتی اهشمی هاؼىذ و هه ظهىل  ههاص و عهته ؼهىد تها ظهاملىذاوی کهه اص  ستهشوص

 .و وسم مفاـف سهج می هشهذ هه ساحتی هتىاهىذ اص  ن اظتفادن کىىذ

 دسب ظهههههشویغ ت ذاؼههههههتی هانهههههذ هههههههه هحهههههرون هههههههاص ؼهههههىد و وؽههههههىدن دسب دس مىارهههههؼ  ههههههشوسی اص

 .هحرون اموان پزنش هاؼذ

 



 

 فشاهم ؼىد)  4×3( متر مش ؼ  12حمامی ها معاح  حذارف 

 

هشبىذه بعیاسی اص ظاملىذانه وان سا هه دوػ تشحیح می دهىذه هه دالنف 
گىهاگىن اص حماه راهای  دظترس ی ه ؽتره پاکحزن تش و ارتفادی تش هىدن و 

راهای  کىترى دمایی ت تره اظتفادن اص دوػ دس خاهه های ظاملىذان مىاظ  

 . تش اظ 



 سالن ها و اتاق وضیمن خاهه ساملىدان

دس خاهه ظاملىذانه اتاا وؽیمً هانذ هه گىهه ای طشاح  ؼىد که ظاملىذان 
پغ اص فػالی  سوصاهه هتىاهىذ دس  ه ا وشدهم  نىذ و کىتان صماوی هه اظتراح  

 .هپرداصهذ



 ظالً ها و اتاا وؽیمً ظاملىذان

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 

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

 بگیرد

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

 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. 



ظالً تفشیح و وسصػ ظاملىذان 

 وسایل سرگرمی و .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 خاهه ظاملىذان 

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 َ تعذاد ویرَی  اوساوی تخصصی 

شرایط و تعداد نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز تیپ یک 

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

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

 



ًادام 

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

مربی فوق برنامه یک نفر 

 نفر در مرکز یک بهیار اضافه شود 25در صورت ظرفیت باالتر از 



ارذاما  انمدی  و محافظتی خاهه ظاملىذان 

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

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

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

 .و بیمه شوند

وسایل کمک های اولیه .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 

با توجه به مشکالت شنوایی در این سنین صدای این زنگ خطرها باید طوری باشد که .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. 

 

 



ویازٌای طبی سالمىذان 

تمام داروهای مورد نیاز باید مهیا باشد 

 همچنین وجود پرستارهای مجرب و دوره دیده برای انجام کمک های اولیه و اقدامات احیاء به طور شبانه روزی و ویزیت روزانه توسط
 .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. 

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

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

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

 سیاست نگهداری از سالمندان به عنوان فقط نگهداری از نظر سنی بوده ، از این سال به بعد  1348تا قبل از سال

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

سرای سالمندان یهود مفتخر به دریافت چندین تشویق نامه و تقدیر  1380طی دهه .همراه با توانبخشی انجام داد

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

 از طرف سازمان بهزیستی به عنوان کسب رتبه اول و درجه ممتاز لوح سپاس به این مرکز اهداء  1385در سال

 .شده است

 از طرف سازمان بهزیستی تهران به جهت کسب درجه یک ممتاز لوح سپاس به این مرکز اهداء  1387در سال

 .شده است

 



 سرای سالمىذان یٍُد

 ، نفر میباشد ولی  80اگر چه گنجایش این سرا .نفر سالمندان یهود میباشد 70در حال حاضر سرای سالمندان یهود

 .نفر میباشند 42تعداد پرسنل مشغول در این سرا .مسوولین در نظر دارند در آتیه ظرفیت آن را افزایش دهند

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

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





 مركس اقامتي روزاهه ساملىدان



 

ايً مشالض ميتىاهىذ هياصهاي ت ذاؼتيه احتماهيه  مىص  ي و فشهىگي ظاملىذان سا 
همشان ها خذما  سوصاهه مىاظ  دسحىامؼ محلي ها تىحه هه دسك الگىهاي حمػيتي 

 .دس محف و بگىهگي تؿيحر ايً الگىها تدمحن همايىذ

 

استیاط ها افشاد ظاملىذ هه ماس محروده دس «خذما  سوصاهه » هىگامي له غىىان 
طيف وظيعي اص خذما  دس صميىه هاي متىىعه اص هاؼگاههاي احتماهي وشفتهه تا 
خذما  معتقش دس مجزى خىد ظاملىذ و مشالض مشاری  هاي سوصاهه و هيماسظتا  اي 

 .سوصاهه سا دس هشمي وحرد



غىىان خذما  مشاریتی سوصاهه هه خذماتی اط ا می ؼىد که داسای 

 :مشخفا  صیش هاؼذ

 .وشوهي هاؼذ1.

 

 .هحرون اص مجزى فشد هاؼذ2.

 

 .ظاغ  دس سوص هاص هاؼذ 4حذارف هشاي  3.

 

 تىظ  مشاریحن داوطا  يا اظتخذامي اداسن ؼىد4.



 اهىاع 

 .فػاليت اي احتماهي اظاس ي سا امهاهپزيش ميعاصد: مشالض احتماهي سوصاهه1.

غ ون هش فػاليت اي احتماهيه فػاليت اي نخد ي سا هحز تدمحن مي : مشالض مشاریتي سوصاهه2.
 .همايذ

تدمحن لىىذن دسما  اي تىاهیخش ي و دس هشوحرهذن مشاریت اي پضؼهي : مشلض تىاهیخش ي3.
 .محذود اظ 

تدمحن لىىذن مشاری  هشاي ظاملىذاوي اظ  له داساي : هيماسظتا  اي سوصاهه ظاملىذان 4.
 .مؽن   ظ م  رهدي هعخىذ

هه تن ا مي تىاهىذ مشاری  اص ظاملىذاوي سا له اص : مشالض سوصاهه ها معئىليت اي گىهاگىن   5.
مؽن   ظ م  رهدي سهج ميبرهذ تدمحن لىىذه هانه هشاي افشادي له هاتىاهي اي 

 .حعمي داسهذ هحز مىاظ  مي هاؼىذ



 :لسوم وجىد مراكس روزاهه ساملىدان در ايران

هه دليف تؿيحر دس سوهذ صهذگيه امشوصن خاهىادن ها هه دليف هذاؼتن ور  و ؾفا  اص 
حشج ليمشى و ظيىذي . هضسگان خىده اظیاب افعشدگي  هان سا فشاهم ميعاصهذ

اولحن دليف سا اهف اس . بىيی دو دليف اظاس ي هشاي تىحه هه ايً مشالض هيان لىذ
حمػي  ظاملىذ دس غفش حا ش ميذاهذ له هشهامه سيضي هشاي ايً هجىم حمػي  اص 

هها  مهمي اظ ه له مي هايع  هه  ن تىحه ؼىد و دليف دوم هضيىه هاي هاالي 
.  خذما  ظ متي دس حىامؼ ظاملىذان ميیاؼذ له    ا سا واداسیه خاهه وؽيدي مينىذ
اص طشفي دس حىامؼ امشوص ظاملىذان تشحيح ميذهىذ هه طىس معتقف صهذگي لىىذ و 

خذما  اص طشيق ايىتره  و سظاهذن . حا ش هه صهذگي ها فشصهذان خىد هيعخىذ
وحىد مشالض سوصاهه هحز يهي اص ايً .مايحتاحؽان تا پؽ  دس هشاي  هان فشاهم وؽته

خذما  منمف ميیاؼذ له هشاي تشقي ايً حشيان دس اهذااه مشاری  و دسمان 
 .مؤثشمي هاؼذ



 :اهذاا ان اد مشاکض مشاری  سوصاهه

 اهمي  هخش ي هه ظاملىذانه احعاط طشد ؼذگي و اص ماس افتادگي سا اص  هان دوس
 .مينىذ

 

  اي اد تفشيحا  مىاظ  تىاهايي اي حعمي و سوحي ظاملىذه دس استقاء ظ م
 .حعم و سوی ايً افشاد لمو بعضايي داسد

 

   امهان مػايىا  و  صمايؽا  دس يو مشلض تفشيحي و سفاهي غ ون هش هاال هشدن
ظطح ظ م  ظاملىذان اص مؽن   و سختي ايه اه ام ايً  صمايؽا  و 

 .مػايىا  هشاي ظاملىذان ميهاهذ



 

 همصحیتي و تفشيح و وؽاط دس يو مشلض هشاي ظاملىذان له لمتر امهان ظفش داسهذ هه
 .سوحيه    ا وؽاط ميیخؽذ

 

 ًوحىد مذدماسهاي مىاظ  و مافي دس حف مؽن   ظاملىذانه هه استقاء ليفي  صهذگي اي
 .غضيضان مياه امذ

 

 خذما  اسصان و سايگان و فهايي له حزاهي   ن ظاملىذ سا غ رمىذ هه ثب  هام دس  ن
 .ميىمايذ اص افعشدگي ظاملىذمي ماهذ و  ن سا تیذيف هه فشدي مفيذ دس حامػه ميعاصد



:فعاليتهاي معمىل در مجمىعه هاي روزاهه ساملىدي  

 مؽاوسن و استقاء ظطح ليفي صهذگي1.

 مشاریت اي نخد ي2.

 دسما  اي اسصيا ي و تىاهیخش ي3.

 مشاریت اي پشظتاسي و دس دظترط هىدن پضؼو4.

 فهاهاي سویاص هشاي ت هحزا  تفشيحي و وسصؼهاي هىاصي 5.

 فهاهاي مىاظ  هشاي وسصؼهاي و تفشيحا  ظش ىؼيذن6.



 

 طیخ ؾزا دس سظتىسا  اي ظش ىؼيذن و هاص.7

 

 فػاليت اي فشهىگي و مزهبي.8

 

 ل ظهاي  مىص  ي.9



 :فضاهاي مىرد هياز جهت مرتفع كردن هيازهاي روزاهه ساملىد

فػاليت ايي له حه  ت یىد هخؽيذن هه ت ذاؼ  سواوي ظاملىذان مي تىاهىذ 
وشدػ ه تفشيح ه فػاى هىدن ه هشخىسداسي اص محي  : مؤثش هاؼىذ غیاستىذ اص

وشم خاهىادگي ه داؼتن هم صحی  و اي اد امهاها  سفاهي اص ايً سو مهاوي 
له هتىاهذ همه ايً هياصها سا هشطشا لىذ و دس غحن حاى ظاملىذ هتىاهذ دس لىاس 

خاهىادن خىيؾ صهذگي لىذ ميتىاهذ مشلضي هاؼذ له هه ـىس  مهذهاي 
ايً مهان ميتىاهذ ها ت تريً امهاها هاظتاهذاسدهاي . ظاملىذان اص  ن هام هشد

مخفىؿ ظاملىذان و هاتىاهان حشلتي ظاخته ؼىد؛ ت هحزا  و تعهي   

 .الصم هشاي وسصػ مىاظ  ظيؽان سا هحز فشاهم  وسد



 :احتياحا  غاطفي ظاملىذ -فهاهاي وشدهمايي و احتماع ظاملىذ و مشلض مؽاوسن

 دس هظش وشفتن ظالً هايي له محف وؽعتن و اظتراح  هاؼذ

اي اد فهايي له هتىاهذ استیاط مؤثش هحن ظاملىذان اي اد همايذه ايً فهاها 
 .ميتىاهذ ؼامف ظالً وؽعتن و تماؼا هاؼذ

ـذاي  به صمضمه پشهذگان ميتىاهذ ت تريً فها هشاي  سامؾ و اي اد استیاط  
اص ايً سو تمحز و صيیا هىدن فها لمو ؼاياوي هه ايً . هاي حذيذ هاؼذ
سهگه هىس شداصي و حيعي  ظطىی اص مهمتريً ويژوي اي .مى ىع مي لىذ 

 اي اد يو فهاي مىاظ  هشاي ظاملىذ ميیاؼذ



فضاهاي استراحتگاهي، فضاهای رفاهي، خدماتي، فضاهايي براي فيزيىتراپي و 

 احتياجات معيضتي ساملىدي -معايىات اوليه

ؾزاي . احتياحا  مػيؽتي ؼامف خىساكه پىؼاكه معنً و ت ذاؼ  ميؽىد
 .ظاملىذ هايذ ظیوه راهف ههم هاؼذ

 

ها تىحه هه ظىاد و سوحيا  خاؿ )ت تريً تفشيحا  پيؽن ادي هشاي ظاملىذان 
ؼامف مطالػه لتاب و سوصهامهه وؽ  و وزاس دس فهاي ظبزه ( هش فشد

مػاؼش  و وفتگى ها دوظتانه تماؼاي فيامه خشيذ اص هىفهه وؽعتن سوي 
هيمن  و تماؼاي خياهانه غیىس و مشوس مشدم هخفىؿ تماؼاي مىدمان 

 .هىگام هاصي و ؼييذن مىظيقي ميیاؼذ



 مىاسد مىسد هیاص

دس مشلض سوصاهه ظاملىذانه تذاهحر تىاهیخش ي و دسماوي حه  اسائه خذما  هه 
وحىد پضؼو هفحزيىتشاپيع ه مذدماس احتماهيه . ظالىحن  شوسي اظ  

.  ماسؼىاط مىاد ؾزايي و پشظتاسان دس تمام مذ  هشاي ظاملىذان الصم اظ  
هىاهشايً وحىد فهاهاي مىاظ  حه  اسائه ايً خذما  دس طیقه همنف 

 خاهه هاي ظاملىذان پيؽن اد ميگشدد



 :هخؾ فحزنىتشاپی

مخؽهف اص يو اظتخش هشمؾ « محىطه   ي » هخؾ فحزيىتشاپي ؼامف يو 
 .اتارهاي اظتيؽااه يو حمام ماظاژ و همچىحن اتارهاي حاهبي مي هاؼذ

دس ايً رعم  اظتفادن اص ما  ي هايي له لؿضهذن هيع ه اص اهمي  هااليي 

 .هشخىسداس اظ 



سالن اجتماعات و كالسهاي آمىزش ي و امكاهات براي اقامت هاي كىتاه 

 احتياج به صركت در زهدگي اجتماعي –مد ت 

افعشدگيه هيؽتر دس ميان ظاملىذاوي وحىد داسد له تن ا صهذگي مينىىذ و غ ون 
اص ايً سو  شوسي اظ  له محي  . هش  ن دباس هاساحتي اي حعماوي هحزهعخىذ

مىاظ  و ت تري هشاي صهذگي    ا مهيا ؼىد تا افعشدوي اي ها  ي اص تن ايي 
 .ماهؾ ياهذ

ماس ظیو ت تريً وظياه هشاي وزساهذن غمش دس . معئاه مهم ديگشه ماس اظ 

 .لهيعاالي ميیاؼذ



سالن اجتماعات و كالسهاي آمىزش ي و امكاهات براي اقامت هاي كىتاه 

 احتياج به صركت در زهدگي اجتماعي –مد ت 

 دس ايً. اص ايً سو دس ايً ارامتگان ماسگاههاي خىد اؼتؿاالي پيؽن اد ميؽىد

ماسگاهها فػاليت اي ؼاداب لىىذن اي له دس ـىس  تقا ا دس اختياس ظاملىذ 
رشاس ميگحرد اص حماه    ا ولخاهه هاهماسگان ظفاى و ـىايؼ دظتي ميیاؼذه ايً 
فػاليت ا دس ـىس  دادن هخي ه دس ؾشفه هاي ت اسي دس همحن م تؼ ميتىاهذ 

دس همحن م مىغه هه فشوػ هشظذ تا هخي ه ماس خىيؾ سا هحز هیيىىذ واحعاط 
همچىحن ل ظهايي حه  . مفيذ هىدن و اظتفادن مفيذ اصصهذگي سا ت شیه لىىذ

تذسيغ تىظ  ظاملىذان اص  ن به له ميذاهىذ و مها  ايي له حه  ثب  

 خاطشا  طشاحي ؼذن هاؼذ



امىيت و در هظر گرفتن فضايي براي معالجات اتفاقي و پسصك معالج و 

 اتاقهاي پرستاري 

ظاملىذ احتياج هه امىي  سوحي و حعمي داسد و هايذ دس طشاحي فهاهاي 
ظاملىذ هايذ مطمئن وشدد . مشتی  ها ظاملىذ ايً معئاه مىسد تىحه رشاسوحرد

له دس مىرؼ  شوس  هه لمنؾ خىاهىذ ؼتاف  و يا دس مىرؼ هيماسي ظشيؼ 
مػالجه خىاهذ ؼذ و دس فهايي له پا ميگزاسد  سامؾ داسد و مىسد  صاس رشاس 

 120ايً اتاا هايعتي داساي دسهاي دولىگه ها م مىع پ ىاي . هخىاهذ وشف 
مترمش ؼ  18ظاهخيمتر هاؼذ و پيؽن اد ميؽىد له معاح  اتاا مػايىه حذود 

 .دس هظش وشفته ؼىد



 ورزش و مكانهاي مىاسب ورزش ي براي ساملىد

اه ام فػالي  و وسصػ دس افشاد ظاملىذ حتي اص وسصػ دس دوسن حىاوي مهمتر 
وسصػ هاغث افضايؾ طىى غمشهماهؾ خطش صمحن خىسدن و ؼنعتگي . اظ  

اظتخىا  اه ماهؾ فؽاس خىنه افضايؾ اثش داسوهاي  ذ فؽاسخىنه لىترى 
مي ... و هيماسي اي سيىي و( هىع ؾحروابعته هه اوعىلحن)ت ترهيماسي دياه  

دس دوسن ظاملىذي ها . وسصػ دس الثر هيماسي ا هاغث ماهؾ دسد مي ؼىد. وشدد

 .وسصػ مي تىان اص صهذگي ظاملتره ؼاداب تش و معتقف تشي ت شن هشد



 هكات مهم در طراحي فضاي مركس روزاهه براي ساملىد

 اغ م ميذاسهذ له ظاصماهذهي ها و ىی 
ً
ظاملىذانه دس مشلض ظاملىذي منشسا

اص  ه ايي ظاصماهذهي متفاوتي هشاي . ظاختاس دس معحرهاي حشلتي احتياج داسهذ
پيؾ وشفتن معحرها وحىد داسده ظاملىذ ورتي له ها معحرهاي اتفاقي هشخىسد 

 .مينىىذ احعاط هاساحتي مينىذ



 :بىذ پيؽن اد اظاس ي

همايؾ امتذاد معحر دس فهاهاي مختاف م مىغه 

 و ىی دس معحر ظاملىذ و يو هقؽه هشاي همايؾ دادن مهان هش يو اص
 غىاـش مىحىد دس م مىغه

اظتفادن اص غ ئم هشاي مشخق لشدن فهاهاي اـلي م مىغه 

 هضديهي فىاـف غىاـش دس م مىغه لمو فشاواوي هه تىاهايي حشلتي دس

 .ظاملىذ هشاي حشل  و وؽعتن هشوي ـىذال  ها می کىذ



 :هىرپردازي مىاسب

پى شن ها هم اص حه  اي اد استیاط هفشي و هم هه غىىان يو مىیؼ هىس سوصاههه 
الصم اظ  تا هىس ؼذيذ  فتاب دس سوص هه طىسماهشاهه اي . بعياس اهمي  داسهذ

لىترى ؼىد له ايً ماهؾ هىس ميتىاهذ تىظ  پشدن ها و يا هف  ظايیان دس 
هانذاصلىتراظ  صياد هىسها حاىوحري و هه ظاملىذ لمو .فهاي هحرووي اه ام وحرد

ها هه هحرون هگان لىذه  ؼىد تا هتىاهذ هه ساحتي اص ظطح  صاد و ؼفاا پى شن
صيشا وؽعتن و اص پى شن هه هحرون هگشيعتن هشاي ظاملىذان هىهي  سامؾ سوحي 

تا هه خاطشا  همه  اظ  له همه سوصن تنشاس ميؽىد و هه  هان فـش  ميذهذ
ظالهاي صهذگي وزؼته ؼان هشوشدهذ    ا سا دس رهيؽان مشوس لىىذ له ايً 

 .خىده هىهي دى مؽؿىالي اظ 



 همىهه هاي مضابه در جهان

 :دهنذن ظاملىذي پيىف

ايً پشوژن له مػماس  ن لذاماديعىى همشان ها السي هشهذن حايضن تشلي  صهذگي 

 .ظاملىذانهمشلض سوصاهه ظاملىذانه ظالىان داساي  لضايمش و حىىن ؼذ



 :دٌکذي سالمىذی پیىل

تعهي   لمهي هشاي خىابه ارامتگان  92واحذه  72ايً م مىغه ؼامف 

مشلض ظاملىذي سوصاهه داساي . هشاي افشادي له  لضايمش و يا حىىن داسهذ  م ضا
 ؼپزخاهه مشلضي هشاي مف م مىغه وسخخؽىيخاههه محىطه ظاصيه و 

.  ؼذن اظ   2001ايً هىا هشهذن حايضة ملي دس ظاى . پاسليىگ ميیاؼذ

 .فى  مش ؼ و دس ظه طیقه می هاؼذ 52000 معاح   ن



 :خاوً جُئیش

ساحعتراص ماسهاي وشون مػماسي  ADCخاهه حىئيؾ اص هاغ ه 
لشظتاكهطشاحي ايً ظاختمان ؼامف حياطي ها حفاس بيدي اعجاب اهگحز 

مي هاؼذ له حشل  افشاد و وشدػ فهايي سا دس يو محي  امً و ت هحز 
مها  ايي دس م اوس  ايً حياط ويژن تػیيه ؼذن له . ؼذنه تؽىيق مينىذ

ؼامف فهاي فػاليت اي اـلي و داساي يو مىرػي  مشلضي هشاي هش يو اص 
مهمتريً هخؾ فهاي خذما  . متقا يان خذما  خفىب ي ميیاؼذ

ظ متي اظ  له هه ـىس  فهايي خفىب ي هش اظاط ؼدن و مشتب  ثب  

 .  هام لىىذگان طشاحي ؼذن اظ 



:خاوً جُئیش  



 :خاوً گرَي ٌریتیج

مي  ايً پشوژن ها هام مشلض خذما  ظ متي ظاملىذان هيىىيىس دس اى پاظى
ايً مشلض ؼامف هىظاصي هه مىظىس هشهامه هاي حذيذي له ؼامف تمام . هاؼذ

خذما  و تعهي   هشاي ظاملىذان هىظياه مشلضسوصاهه راهىهمىذ و واحذ 
همچىحن دس خىد يو مايييوه . خذما  مهاستي سوصاهه ظاملىذان ميیاؼذ

داسوخاههه  مىصػ حفظ ظ م  سوحيه فحزيهيه حشفه ايه ماسيه وفتاس 
دسماويه دظتىسا  سژيم ؾزايي و دظترس ي هه خذما  احتماهي سا حاي دادن 

 .اظ 



:خاوً گرَي ٌریتیج  



 :جمع بىذی

صماهينه ظاملىذ اص امىس ماسي خىيؾ هاص وؽعته ؼذه وظيفه ومعئىلي  
افعشدگي ها  ي اصهاماس مذي ت ذيذي هضسگ هه ؼماس . ماصادي هشغهذن هذاسد

محروده لزا يهي اص مهمتريً اهذاا پشوسػ ايىگىهه فهاهاه اي اد محيطي 
ظاملىذان هياص هه صحی ه دسد دى و . هشاي سؼذ نخفي  ظاملىذ ميیاؼذ

 .گىػ ؼىىا داسهذ



 :جمع بىذی

غذم سغاي  اظتاهذاسدهاي مىاظ  هشاي ظاملىذان  هان سا دباس حغ لمیىد 
اص  ه ا له اي اد بىحن اظتاهذاسدهايي دس گىؼه .و هاماس مذي مهاغف مينىذ

مقذما   هاؼذ و تا تحقق  ن گىؼة ؼهش و خاهه معتاضم صمان بعياسي مي
اي هشاي ايً افشاده  فشاواوي ميطایذ هايذ حذارف فهاهاي اظتاهذاسد ؼذن

ايً مها  ا ؼامف . داؼته هاؼذ هشاي وزساهذن اورا  صهذگي خىد وحىد
تفشحگاههاه هاصاسه مسجذ و ؾحرن ميیاؼذ له هذليف ظهىل  اظتفادن دس يو 

 .وشد وسي ميؽىهذ م مىغه



 :جمع بىذی

ظاملىذان احتياج داسهذ دس حامػه حهىس و تفشيحا  خاؿ ظً خىد سا 

همچىن ل ظهاي  مىص  ي له  اص ايً سو اي اد فهاهايي. داؼته هاؼىذ
هتىاهىذ ت اسب خىد سا دس اختياس ديگشان هگزاسهذه يا فهاهايي له امهان 
صحی  و دسددى اص حاه  ايؽان و ثب  خاطشاتؽانه ظاخ  همايؽىامه 

هتىاهىذ اص ماسهاي  صهذويىامهؽانه و همچىحن ماسگاههاي خىد اؼتؿاالي له
 .دظتي دس مذصا داؼته هاؼذ


