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ذینفعانتعدد و تنوع زیاد 
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مختلفتعداد و تنوع بخش های 
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درتجهیزاتوتاسیساتنیازموردباالیاطمینانضریبوحساسیت

درمانیرویه های

بیمارستان درپزشکیتجهیزاتوتاسیساتتجمع

وراهبریهزینهخصوصیات،اینکردنبرآوردهوویژگی هااین
.می بردباالرابیمارستانیپروژه هاینگهداشت

حدودپروژهعمرچرخهدرعمرانیپروژهیکنگهداریواستفادههزینه های
(2013آگیالر؛2012سالدرهمکارانولی)استپروژهاحداثهزینهبرابر7تا5

هزینه های زیاد مدیریت تاسیسات و  تجهیزات



ات و کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان در مدیریت تاسیس
تجهیزات
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لزوم مدیریت اطالعات
8

ستاتاسیساتمدیریتدرموفقیترمزاطالعاتبهسریعدسترسی.
(2014سینگ،)

چرخهطولدرتاسیساتوتجهیزاتاطالعاتازتوجهیقابلبخش

(2105همکارانووانگ؛2014،یالسینکایا)می روندبینازآن هاعمر

ساختماناطالعاتمدل سازیازاستفادهبا(BIM)مدیریتتیم

ورتسریعاجراوتصمیم گیری دربیمارستانتجهیزاتوتاسیسات

.(2015وانگ،).می کندعملتردقیق
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ساختماناطالعاتمدل سازی(BIM)مختلفاجزاءازبعدیسهسازیشبیه

برایآن هانیازمورداطالعاتاتصالامکانآندرکهساختمانیپروژه های

.داردوجودونگهداشتساختطراحی،دوره هایبرنامه ریزی

مدلسازی اطالعات چیست؟
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مدلسازی اطالعات چیست؟



فواید و کاربردها
11

 دل طریق یک ماز و سازه ، تاسیسات زمینه های معمارییکپارچگی طرح ساختمان در

واحد

 تجهیزات و تاسیسات مختلف مکان یابی

تسهیل دسترسی به هنگام به اطالعات

 طول چرخه عمر پروژهدر سریع مدل به روز رسانی

 چیدمان تجهیزات و  فضاهامدیریت

 آیندهبرای تغییرات در برنامه ریزی و امکان سنجی

 مدلدر محیط سه بعدی سناریو های مختلف و بررسی برنامه ریزی
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مدیریت شرایط اضطراری

مدیریت و کنترل مصرف انرژی

 دانش پرسنلو ارتقا آموزش

 عملیات نگهداشتافزایش بازدهی در اجرای

 ضمیمه کردن اطالعات الزامات قانونی، دستورالعمل ها و استانداردها

تحلیل هزینه ای مدیریت نگهداشت

فواید و کاربردها



اجراییموانع چالش ها و 
13

 نوز تجهیزات هاطالعات ساختمان در مدیریت تاسیسات و مدل سازی نیازهای اجرای پیش

.کامال شفاف نیست

استکمشدهپیشنهادکاربردهایاجرایبرایواقعیموردیمطالعات.

استساختماناطالعاتمدل سازیتوسعهرونددرمختلفینفعانذبکارگیریبهنیازمند.

اینردحقوقیچارچوبوقراردادیمسایلمسئولیت ها،نقش ها،تعریفدرکالیشفافیت

.نداردوجودزمینه



تحلیل کمبودها
14

مدیریتدرساختماناطالعاتمدل سازیکاربردمورددرتحقیقات
.استاولیهمراحلدرواستشدهآغازاخیراتجهیزاتوتاسیسات
عیسی؛2015الو).هستیمواقعیاجرایوموردیمطالعهانجامنیازمند
(2013همکاران،وکلی؛2015ترنو-2013

ازادهاستفنحوهدرزیادیتاثیربومیسیستمملزوماتومشخصات
BIMدارد.

اینکارگیریبهبرایکشوربومیشرایطونیاز هاپیشکنونتا
نشدههدیدبیمارستانیتجهیزاتوتاسیساتمدیریتدرتکنولوژی 
.است



بیان مساله پژوهش
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مساله پژوهشبیان 
16

بهبوددرآنقابلیت هایوساختماناطالعاتمدل سازیازاستفادهامکان

کشوردردولتیبیمارستان هایدرتجهیزاتوتاسیساتمدیریتفرایندهای

.استشدهبررسی

ورکشودرمانوبهداشتسیستمفردبهمنحصرخصوصیاتبهتوجهبا

تجهیزاتوتاسیساتمدیریتبخشدرشدهشناساییمحدودیت های

ارایهشدهشناساییقابلیت هایاجرایبرایمناسبساختاری،بیمارستان ها

.شده است



مشخصه های سیستم درمانی در کشور
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18

استفرسودهکشوربیمارستان هایدرصد50ازبیش.

المتستحولطرحاجرایازپسخصوصبهدولتیبیمارستان هایبهبیمارانچشمگیرمراجعه

.1392سالاز

سالدردرصد21رضایتسطح:استپایینهنوزایراندردرمانیخدماتارایهازرضایتسطح

(همکارانومهارلویی)2017سالدردرصد33و(همکارانوفرزادی)2011

75بهداشتوزارتمالکیتتحتایراندر(بیمارستان537)کشوربیمارستان هایکلازدرصد

.است

هزینه هاکلازدرصد14حدوددردرمانیبخشدردولت هاهزینهجهاندرمیانگینطوربه

مصرفبیمارستان هاودرمانیبخشدردولتیهزینه هایکلازدرصد17ایراندراست،

.می شود

مشخصه های سیستم درمانی در کشور



مطالعه موردی
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بیمارستان شهید هاشمی نژاد
20



تیم مدیریت تاسیسات وتجهیزات
21

 پزشکیتجهیزات بخش  :
مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی شامل تعویض ، نگهداری 
فاظت، آموزش پیشگیرانه، کالیبراسیون و کنترل کیفی،تعمیر، ایمنی و ح

هااستفاه از تجهیزات پزشکی به اپراتور 

 تاسیساتتیم:
کشی و نفر شامل مسئول اکسیژن، مسئول بنایی، سه نفر تیم سر12

، تعمیرات موتورخانه، گروه برق کار، مسیول تصفیه خانه فاضالب
.  جوشکار، لوله کش، منشی بخش و سرتیم تاسیسات هستند
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 یاه یسرزاب ماجنا  -1
یا هرود

 لیلحت و یسررب  -2
اه شرازگ

 و ریمعت ماجنا  -3
تشادهگن روما

تاکرادت و دیرخ -4

زایندروم تازیهجتو تاعطق

یبارخ تایصوصخو تاییزج -
فیاظو  یصخت -

اه یسرزاب شرازگ و اه تسیل کچ

 شرازگ هیهت -5
 نالیب و درکلمع

یراک

تشادهگن و تاریمعت ماجنا  یاتن

نارامیب و شخب لنسرپ

اه یبارخو تالکشم شرازگ

ناتسرامیب تیریدم

یجراخ تشادهگن یاهراکنامیپ

دیرخ روتکاف و تاییزج

درکلمع شرازگ

یا هرود یاه یسرزاب شرازگ -
یدروم تاریمعت شرازگ -

تازیهجت ی هدش زورب تاعالطا -
 اه یبارخ شرازگ -

درکلمع شرازگ

دیرخ روتسد حالصا ای دییاتدیرخ روتسد 

درکلمع شرازگ

یا هرود یاه یسرزاب شرازگ -
یدروم تاریمعت شرازگ -  

دیدج یاهدرادناتساو اه لمعلاروتسد

هدش زور هب یاهدرادناتساو اه لمعلاروتسد

ناریا یکشزپ مولع هاگشناد  

جریان اطالعات در 
سیستم 



محدودیت های اصلی شناسایی شده
23

باشدنمواجهبرایموجود،ساختاردرممکنتغییراتکمتریناعمال

پرسنلسویازکمترمقاومت

وجودممحدودیت هایدلیلبهسرمایه گذاریکمترینگرفتننظردر

دولتیبودجه هایدر

نلپرسبرایکمافزارینرمومهندسیزمینهپیشگرفتننظردر

تاسیساتونگهداشت



نقاط قابل بهبود پیشنهادی
24

وجودجهت مکانیابی سریعتر تاسیسات و تجهیزات ماستفاده ( 1

دیوار و کف ساختمان به منظور مکانیابی تاسیسات جهت انجام تغییراتتخریب 



نقاط قابل بهبود پیشنهادی
25

و یکپارچگی پرسنل تاسیسات هماهنگی ( 2

نمونه ای از جلسات هماهنگی تیم تاسیسات



نقاط قابل بهبود پیشنهادی
26

. تاسیساتجانمایی تجهیزات پزشکی و مدیریت ( 3

برقراری اتباط موثر با پرسنل غیرفنی بیمارستان( 4

پرسنلآموزش و ارتقاء سطح شناخت ( 5

مدیریت حوادث و شرایط اضطراری( 6



نمی شوندکه توصیه BIMقابلیت های 
27

دل مو نگهداشت تاسیسات وتجهیزات در ذخیره اطالعات تاریخچه تعمیرات ( 1

ضمیمه کردن دستورالعمل های کاری و استانداردهای قانونی به مدل ( 2

ساختمانمدیریت مصرف انرژی ساختمان به کمک مدل اطالعات ( 3

:علت عدم توصیه

 داردنیاز به زمان و سرمایه گذاری قابل توجه:

 جذب نیروهای متخص  در زمینه مدل سازی اطالعات ساختمان یا آموزش های طوالنی
مدت به افراد موجود

 کردن پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مناسب توسط بیمارستانفراهم



بررسی مدل پیشنهادی
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انتخاب بخش جهت اجرای آزمایشی
29

:برای اجرای آزمایشی به علل زیر انتخاب شدتاالر جراحی

ت دارای تاسیسات و تجهیزات پیچیده و حساس برای مدیریت و نگهداش

است

 آخرین به روز رسانی نقشه ها نقشه های چون ساخت دقیق تری دارد، از

.کمترین تغییرات را داشته باشد

 اشدبرنامه توسعه و تغییرات در آینده ای نزدیک داشته بدارای همچنین  .



(با کمک شرکت همکار)شده مدل تهیه 
30

شده برای تاالر جراحیتاسیسات تهیه مدل 
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شده برای تاالر جراحیمعماری تهیه مدل 

(با کمک شرکت همکار)شده مدل تهیه 
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مدل تهیه شده برای تاالر جراحی

(با کمک شرکت همکار)شده مدل تهیه 



اجرای آزمایشی مدل
33

اطالعات ساخت تاالر جراحی به پرسنل تیم تاسیساتارایه  قابلیت های مدل 



اجرای آزمایشی مدل
34

 جراحیدر تعیین  محل درب دوم تاالر مدل استفاده از

 کانال های هوا و بخش تهویهدر تغییرات ایجاد برای

کمک در آموزش بهتر دو نیروی تازه کار



ساختار پیشنهادی برای بهبود 
35

 تاعالطا یزاس لدم راکنامیپ
نامتخاس

هدش زور هب لدم

لدم یراذگ  ارتشا هب
نامتخاس رد تارییغت تاعالطا

 و نامرد ،تشادهب ترازو
یکشزپ شزومآ

ناتسرامیب

لدم ی هدهاشم

ناتسرامیب

لدم ی هدهاشم

ناتسرامیب

لدم ی هدهاشم



آینده پژوهش
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37

ان هایبیمارستدرپژوهشدرشدهکسبنتای کردنعملیاتیدرسعی

امانجبهداشتوزارتدرمربوطهمسئوالنباهماهنگیباکشورعمومی

.شدخواهد

واقعیپیاده سازیروندکهاستشدهپیش بینیBIMچنددرابتدا

قیقدبرآوردومشاهدهاحتمالیمشکالتشروع،منتخببیمارسستان

ریتسدولتیبیمارستان هایسایربهسپسوانجاماجرایهزینه های

!شودداده

آینده پژوهش



با تشکر


