
شاخص َای مًثر تر مکاویاتی  
تیمارستان َا

ارشذ مُىذسی تیمارستانکارشىاس وصًریفائسٌ 





:مقذمٍ
ػلت اوتخاب مًضًع

  ای ٍیضُ تَجِ ًیاسهٌذ ایٌزٍ اس ٍ تَدُ ػولکزدی چٌذ کارکزد دارای ؽْزی ؽاخـ ػٌقز یک ػٌَاى تِ تیوارعتاى

:درعت یاتي هکاى ػذم ٍ هیثاؽذ ؽْز عغح در اعتمزار هَلؼیت ًظز اس

.را تٝ ٕٞزاٜ خٛاٞذ داضتچٝ درضزايف تحزا٘ي  تيٕارستاٖ چٝ درضزايف ػادی ٚ ی٘اوارآٔذ



اَمیت ي ضريرت تحقیق

:1979عاسهاى هلل 
.اعتتْذاؽت جشء افلي تَعؼِ اجتواػي التقادی ٍ ٍعیلِ ای تزای ایجاد ًظام اجتواػي جذیذ 

  عالهت اس تزخَرداری حك•
  خاًَادُ ٍ آًاى تزای رفاُ ٍ عالهت کٌٌذُ تأهیي کِ سًذگي ؽزایظ ٍ هؼیارّا اس تزخَرداری تِ ًغثت افزاد کلیِ

.دارًذ حك تاؽذ، هي ؽاى
1948اػالهیِ جْاًي حمَق تؾز، 

.تاؽذ هي عالهت یافتٌي دعت عغح تاالتزیي اس تزخَرداری هٌظَر تِ فزد ّز حمَق تزیي اعاعي اس یکي عالهت

:ؽذ تکویل HFA جْاًي اعتزاتضی تْذاؽت جْاًي عاسهاى تَعظ 1981 درعال
  .ؽَد هي هٌجز هزدم عالهت هذاٍم تْثَد تِ کِ اعت جزیاًي ّوِ تزای عالهت

 در تْذاؽتي خذهات کٌٌذ هي کار ٍ سًذگي هزدم کِ کجا ّز در ٍ گیزد هي پا عالهت کِ هؼٌاعت تذاى
 را فؼال ٍ عالن کٌْغالي تِ رعیذى ٍ رؽذ تزای تْتزی اهکاًات هزدم ٍ تَد خَاّذ آًاى اختیار

 هزالثت تِ خَد هؾارکت ٍ تَاى تا هتٌاعة ٍ لثَل لاتل ؽیَُ تِ ّا خاًَادُ ٍ افزاد ٍ داؽت خَاٌّذ
  .یافت خَاٌّذ دعتزعي عالهت اعاعي ّای

 .اعت جْاى عزاعز در اجتواػي ّذف یک آى تاهیي ٍ اعت هزدم هغلن حك تٌذرعتي ٍ عالهت  



اَمیت ي ضريرت تحقیق

تأهیي تزاتزی درعالهت

 پاییي ؽْزتیؾتز عالهت در تیي عاکٌیي غیز رعوي ٍ هحلِ ّای آهیختي

 عالهتهحَریت ػذالت در خذهات تمَیت

اّذاف جاًوایي فحیح تیوارعتاى ّا

  اس ٍ ؽَد هي دادُ اختقاؿ تیوارعتاى عاخت تِ هحذٍدی اػتثار تْذاؽت ٍسارت تِ تخقیقي اػتثار هجوَع اس

  اس تیؾتز هزاتة تِ آى تجْیش ٍ عاخت جْت ًیاس هَرد عزهایِ کِ اعت تٌاّایي جولِ اس تیوارعتاى کِ آًجا

 خَاّذ تٌاّا عایز اس تیؼ هٌاعة جاًوایي تاؽذ ًوي چؾوگیز لشٍها ًیش آى عزهایِ تاسگؾت ٍ تَدُ هؼوَل تٌاّای

.تَد

ؽَد هي تیوارعتاى فزف عالهت ًظام هٌاتغ اس درفذ 42 ایزاى در.



اَمیت ي ضريرت تحقیق

ًوًَِ ّای جاًوایي ًاهٌاعة تیوارعتاى ّا

لزار گیزی تز رٍی تپِ   -
خارج اس هحذٍدُ لاًًَي ؽْز -
ًذاؽتي اًؾؼاتات آب، تزق ٍ گاس -

هتزاص تاالی سهیي   -
عایت ًاهٌاعة تپِ هاَّری -
تاعیغات سیزتٌایي -
هحَعِ عاسی -
ؽیة سهیي -

جاًوایي خارج اس هحذٍدُ لاًًَي ؽْز -

دٍری اس لغة جوؼیت تْزُ تزدار -

ًاهٌاعة تَدى سهیي ٍ ًیاس تِ تؼذاد تاالی ؽوغ  -
تزای احذاث تیوارعتاى تِ دلیل خَر تَدى سهیي

ػذم تٌاعة تؼذاد تخت تیوارعتاى

ضزیة اؽغال تخت پاییي -



اَمیت ي ضريرت تحقیق

ػذم الثال ػوَهي تِ اعتفادُ اس تیوارعتاى•

فزف ّشیٌِ ّای ٌّگفت جْت تاهیي سیزعاخت ّای هَرد ًیاس•

.  ّشیٌِ ّای ػولیات خاکي جْت احذاث تیوارعتاى گاّا تیؼ اس ّشیٌِ عاخت تیوارعتاى اعت•

ضزیة اؽغال تخت پاییي تیوارعتاى•

کاّؼ کیفیت خذهات رعاًي•

ّذر رفت عزهایِ ّای هلي •

افشایؼ آهار هزگ ٍ هیز تیواراى•

هؾکالت ًاؽي اس جاًوایي ًاهٌاعة



وظریٍ َا ي مکاتة

 تغذاد ػضذی تیوارعتاى هحل تؼییي سهیٌِ در گزدیذ هغزح تیوارعتاى هکاًیاتي سهیٌِ در کِ ای ًظزیِ اٍلیي

.تَد دیلوي ػضذالذٍلِ تَعظ

 تیوارعتاى .رعیذ اٍج تِ فزم ٍ هحتَا حیج اس تَیِ، آل فزهاًزٍای دیلوي، ػضذالذٍلة سهاى در تیوارعتاى تأعیظ

(232 ؿ ایزاى، پشؽکي تاریخ). تَد ؽذُ عاختِ سهاى آى تا کِ تَد تیوارعتاًي هجْشتزیي اٍ

  فَرت آسهایؾي هٌاعة هکاى یافتي تزای راسی .کزد هؾَرت راسی سکزیای تا آى هحل تؼییي تزای ػضذالذٍلِ

  آًجا در گَؽت کِ را هکاًي رٍس، چٌذ اس پظ ٍ آٍیخت ؽْز هختلف ًماط در را خام گَؽت همذاری کِ چٌاى داد

  هغؼَد تزجوة اعالهي، عة تاریخ تزاٍى، ادٍارد).کزد اًتخاب تیوارعتاى تزای تَد ؽذُ فاعذ ًماط تمیة اس کوتز

(80 ؿ ػ، 1337 فزٌّگي، ٍ ػلوي اًتؾارات رجثٌیا،

 در ٍ گزفت پایاى ّجزی 372 عال در تاالخزُ ٍ اًجاهیذ عَل تِ عال عِ ػضذی تیوارعتاى عاختواى عاختِ 

.یافت گؾایؼ عال ّواى



وظریٍ َا ي مکاتة

PHC: اِٚيٝ تٟذضتي ٔزالثتٟای
 ارسش تٛسؼٝ، حاَ در يا  يافتٝ تٛسؼٝ اس اػٓ وطٛرٞا ٕٞٝ در

. دارد را خٛد خاظ ضىُ وطٛر ٞز در ِٚي دارد يىسا٘ي

 ػادال٘ٝ تٛسيغ .است ا٘ساٖ ٔسّٓ حك سالٔتيPHC فّسفٝ
 تٟذاضت، التػادی اجتٕاػي ٔٙاتغ ٚ درٔا٘ي تٟذاضتي خذٔات
 ٔي ٔحسٛب وطٛر ٞز اجتٕاػي التػادی تٛسؼٝ اس تخطي

 .ضٛد

تاؽذ فزاّن ضزٍری ًیاسّای رفغ تزای خذهات :تَدى هٌاعة•
عاسد تزآٍردُ را ًیاسّا کِ ؽَد ارائِ ای اًذاسُ تِ خذهات :تَدى کافي•
تزگیزد در را پیؾگیزی عغَح توام :تَدى جاهغ•
تاؽذ داؽتِ تٌاعة خذهت کٌٌذُ ارائِ ٍاحذّای تؼذاد تا جوؼیت ًغثت :تَدى دعتزط لاتل•
رایگاى االهکاى حتي ٍ ّشیٌِ کوتزیي دارای :تَدى پزداخت لاتل•
تاؽذ اجزا لاتل هٌاتغ ٍ پزعٌل تذارکات، ًظز اس :تَدى ػولي•



جاومایی ي مکاویاتی تیمارستان

شاخص َای سالمت در مىطقٍ•

 دٞٙذٜ ضىُ ٘ظاْ ٞزيه تٝ تٛجٝ ػذْ يا ٚ تٛجٝ وٝ تٛدٜ دخيُ تيٕارستاٖ جإ٘ايي در ٔتؼذدی ػٛأُ

:دٞذ ٔي لزار تٟذيذ ٔٛرد را تيٕارستاٖ

:دستٝ تٙذی ػٛأُ ٔٛرد ٘ياس ٔٛثز در جإ٘ايي تيٕارستاٖ

َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان•

ػًامل محیطی•

مىاتغ ي تسُیالت مًجًد•

زیرساخت َای مًرد ویاز•



جاومایی ي مکاویاتی تیمارستان

شاخص َای سالمت در مىطقٍ•

تررسی ػًامل مرتًط تٍ شاخص َای سالمت در مىطقٍ

َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان•

ػًامل محیطی•

مىاتغ ي تسُیالت مًجًد•

زیرساخت َای مًرد ویاز•



شاخص َای سالمت

ٝٚؾؼيت تٟذاضت ٔٙكم

ٝٚؾؼيت تغذي

ؾزية رضذ جٕؼيت

 تٝ آب سآِٔيشاٖ دستزسي

ٝجٕؼيت فؼّي ٔٙكم



شاخص َای سالمت

 ٓتيٕاری در ٔٙكمٝحج:
٘سثت تؼذاد تيٕاراٖ تستزی ضذٜ در تخطٟای دِٚتي ٚ غيز دِٚتي در قَٛ :يه تخػع تيٕارپذيزی  -

٘فز جٕؼيت 1000يه ساَ تٝ 

ٝتيٕاردٞي ٔٙكم
تيٕاریضيٛع  -
اپيذٔيِٛٛصيىي تغييزات  -

اٍِٛی تيٕاريٟای ٔٙكمٝ



شاخص َای سالمت

 تستزی تٝ تفىيه ٘ٛع تيٕاراٖ تؼذاد
ٔٛجٛد تيٕارستاٖ ٞای تخػع در 

ٔتٛسف الأت تيٕار تستزی



شاخص َای سالمت

ٓٞای پيطٍيزی سيست

 ٔيزٚ ٔزي ٔؼِّٛيت ٚ ضاخع ٞای

ٓٞای ارجاع سيست
  ٖسكح تٙذی خذٔات درٔا

تستزی وطٛر



جاومایی ي مکاویاتی تیمارستان

شاخص َای سالمتی در مىطقٍ•

 ٍَسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستانتررسی ػًامل مرتًط ت

َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان•

ػًامل محیطی•

مىاتغ ي تسُیالت مًجًد•

زیرساخت َای مًرد ویاز•



َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان

 هٌغمِعاسٍکارّای التقادی
ٔٙكمٝسكح اضتغاَ ٔزدْ •
سكح درآٔذ  خا٘ٛار•
ٔٛجٛدرلاتت آساد •

عغح درآهذ هزدم•

ساوٙاٖ ٔٙكمٝسكح رفاٜ•

91ساَ 



َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان

ظزفیت ٍ کارایي التقادی•

ٔيشاٖ سزٔايٝ ٔٛرد ٘ياس جٟت ساخت، تجٟيش ٚ ٍٟ٘ذاضت•

ٔيشاٖ اضتغاَ ٚ درآٔذ سايي حاغُ اس تاسيس تيٕارستاٖ•

پَؽؼ ّای تیوِ ای•



َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان

ّشیٌِ ّای حول ٍ ًمل هٌتج اس فافلِ دعتزعي

  ِهیشاى تَدجِ تخقیـ یافت
تٛدجٝ دِٚتي•
سالٔتخيزيٗ •
خذٔات تخص خػٛغي•

تیَ تَریغن



جاومایی ي مکاویاتی تیمارستان

شاخص َای سالمتی در مىطقٍ•

 ٍمًجًدمىاتغ ي تسُیالت تررسی ػًامل مرتًط ت
تسُیالت درماوی•

ویريی اوساوی•

َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان•

ػًامل محیطی•

مىاتغ ي تسُیالت مًجًد•

زیرساخت َای مًرد ویاز•



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

تسُیالت درماوی

تؼذاد هزاکش درهاًي هَجَد

تيٕارستاٖ ٞا-

ٔزاوش تٟذاضتي-

تٟذاضتٞای خا٘ٝ -

ٞای اٚرصا٘سپايٍاٜ -

پاراوّيٙيهٚ وّيٙيه -



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

تسُیالت درماوی

ِتخقـ ّای درهاًي هَجَد در هٌغم

تخػع ٞای ٔٛجٛد٘ٛع -

تخػعوارايي ٞز ٔيشاٖ -



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

تسُیالت درماوی

فافلِ هزاکش درهاًي هَجَد اس یکذیگز

ٞای پٟٙاٖ جا تٝ جاييٞشيٙٝ  -

استفادٜ اس تجٟيشات تيٕارستا٘ئيشاٖ  -

دستزسي تٝ ٞز ٔزوشٔيشاٖ  -



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

 درهاًيجزیاى تیي ٍاحذّای

ارجاع٘ظاْ  -

بیمارستان های شهرستان

بیمارستان های ناحیه ای

بیمارستان های منطقه ای

بیمارستان های قطبی

بیمارستان های کشوری

بیمارستان های درمان بستر

تسُیالت درماوی

ٍسى یا درجِ اّویت ّزیک اس جزیاى ّا

خانه بهداشت

و درمانی شهری مرکز بهداشتیدرمانی روستایی-مرکز بهداشتی

پایگاه بهداشت شهری

بیمارستان ها



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

تسُیالت درماوی

ِضزیة اؽغال ّز یک اس فضاّای درهاًي ٍ تیوارعتاًْای هٌغم

تخت  تؼذاد  -

الأت تيٕارٔذت  -

ؽْیذ چوزاى



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

کیفیت هزاکش درهاًي هَجَد

ساخت ٚ تٟزٜ تزداری تيٕارستاٖساَ -

ٔٛجٛدٞای تيٕارستاٖفزسٛدٌي ٔيشاٖ -

ٚ افشايص ػٕز واروزدِزسٜ ای تٟساسی أىاٖ -

تسُیالت درماوی



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

خذهاتهیشاى رضایت هٌذی اس 

تسُیالت درماوی

تَسیغ فضایي هزاکش تالمَُ

 ٍاتغتِ دٍلتي ّای تیوارعتاى اس ّا خاًَار اعتفادُ درفذ
90 عال در هٌغمِ تفکیک تِ درهاى ٍ تْذاؽت تِ



مىاتغ ي تسُیالت مًجًد

ٍجَد پشؽک ٍ  هتخققیي تَهي در هٌغمِ

ویريی اوساوی

هٌاعة جْت جذب ًیزٍی کار اس عایز هٌاعكؽزایظ 

ارائٝ خذٔاتويفيت -

ٔٙاسةدرآٔذ -

رفاٞيأىا٘ات -

، حُٕ ٚ ٘مُ، تغذيٝ، تٟذاضتپاٚيٖٛ-

ضٟزی ٔٛرد ٘ياسخذٔات -

ًیزٍی کار هَرد ًیاس در تخؼ ّای هختلف



جاومایی ي مکاویاتی تیمارستان

شاخص َای سالمتی در مىطقٍ•

تررسی ػًامل زیرساختی مًرد ویاز
زیر ساخت جمؼیتی•

ػًامل جغرافیایی•
َای شُریتافت ي زیرساخت •

َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان•

ػًامل محیطی•

مىاتغ ي تسُیالت مًجًد•

زیرساخت َای مًرد ویاز•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

حذ ًقاب جوؼیت هَرد ًیاس•

زیر ساخت جمؼیتی

درفذ هیشاى هْاجزت عالیاًِ•

کویت ٍ تزکیة تماضای خذهات درهاًي•

دٌٔٛزافي•
جٕؼيتسٙي تٛسيغ 
ٖ ٞا٘فزات يا جٕؼيت ٌزٚٞي اس تؼذاد  ا٘سا

٘زخ رضذ جٕؼيت 
تٛسيغ جٕؼيت

تزوية جٙسيتي جٕؼيت
سكح تحػيالت لطزٞای ٔختّف

رٚستاييتزوية جٕؼيت ضٟزی ٚ 

هیشاى جذب اتثاع تیگاًِ•
تثادَ ٚ ا٘تماَ تيٕاريٟا•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

عاختار جغزافیایي هٌغمِ•

وطيذٌي ٚ يا تٕزوش ضىُ ضٟز•
ٞای جٕؼيتي تٟزٜ تزدارتٛسيغ لكة •
جٕؼيتيتٛسيغ ٔزاوش •

ػًامل جغرافیایی



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

ػًامل جغرافیایی
ارتفاع اس عغح دریا •

الّيٓ•
تاد ٚ تٛراٖ ٞای سزد سٔستا٘ي•
تادٞای   تادٞای ٌزد ٚغثاری تاتستا٘ي ٘ظيز •

...رٚسٜ ٚ 120
تؼذاد فػَٛ سزد ٚ ٌزْ ساَ•
ٔيشاٖ تارش تاراٖ ٚ تزف ساِيا٘ٝ•
رٚس درجٝ ٌزٔايي ٚ سزٔايي•

سهیيؽیة عثیؼي •
  ٘ظيز قثيؼي ٔٛا٘غ ٚ ػٛارؼ -

ضذيذ تٛپٌٛزافي ٌسُ، ٔسيُ،

 ٚ رٚدخا٘ٝ حزيٓ اس ٔٙاسة فاغّٝ•
  تٟٕٗ ٚ وٜٛ ريشش ٔسيزٞای



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

ػًامل جغرافیایی
صئَتکٌیک هٌغمِ•

٘ٛع ٚ جٙس خان•
آب سيزسٔيٙيسكح •

سلشلِگغل ّا ٍ خظ •
لزارٌيزی در خف اِزأس تپٝ ٚ خف اِمؼز درٜ ػذْ  -

ٌسُٚ در ٔجاٚرت 



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

ٍجَد هٌظز هٌاعة ؽْزی •
تأيٗ ٘ٛر•
ٔٙاسة ديذ•
سآِٞٛای •

ػًامل جغرافیایی

لزارگیزی در ًَاحي هزسی کؾَر•

ٔيشاٖ ٚرٚد اتثاع تيٍا٘ٝ•
تثادَ ٚ ا٘تماَ تيٕاريٟا•
تغييز اٍِٛی تيٕاری ٞا•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

عغح تمغین تٌذی کؾَری ٍ اعتاًي•

ؽْز  ٍ ٍعؼت اًذاسُؽکل،ًَع، •
ضٟزٞای تشري•
ضٟزٞای وٛچه ٚ رٚستا ضٟزٞا•
ضٟزٞای جذيذ•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری
هیشاى فؾزدگي ٍ تزاکن تافت ؽْزی•

لكة ٞای جٕؼيتيپزاوٙذٌي •

ؽْزعاختار کالثذی فزم ٍ•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

ؽْزّاتَعؼِ کالثذی •

ؽْز ؽثکِ هؼاتزعاختار کالثذی فزم ٍ•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

جٌغي جوؼیت ؽْز -عاختارعٌي •

اراضيٍضؼیت کارتزی •
 ٚ ضٟز جأغ قزح ٔحذٚدٜ در لزارٌيزی•

وارتزی تا ا٘كثاق

ٍضؼیت تزاکن عاخت ٍ عاس•

ّاهالکیت سهیي •
ٔؼارؼٚجٛد ػذْ -
أىاٖ تّٕه اراؾي ٔجاٚر -

تٛسؼٝجٟت 



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

لیوت سهیي در هٌاعك•

ًشدیکي یا ّوجَاری تِ لغؼات هغتؼذ تاسار•

ٍعؼت سهیي ّای هَجَد  •

أىاٖ تأيٗ فؿای ٔٙاسة جٟت پارويًٙ•

پاٚيٖٛ أىاٖ تأيٗ فؿای ٔٙاسة جٟت •

پشضىاٖ



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

سثشفؿای  ٚٞا پارن •

ٔجاٚرت تا سايت ٞای آٔٛسش پشضىي  •

اراؾي ٔسكح ٚ ٔٙاسةوارتزی •

ٔزاوش آتص ٘طا٘ي•

فزٚدٌاٜ در حزيٓ ٔٙاسة•

ی عاسگارّوجَاری ّا



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

تزاکن ٍعاخت ٍعاسّا  ٍجَد •
.ٔي تٛا٘ذ در ٘حٜٛ أذادرسا٘ي ٞٛايي ٚسٔيٙي تز آٖ تاثيز ٌذار تاضذ

ًاعاسگاری ّوجَاری ّا

تجاری ٍ ػوَهي  هزاکش تحقیلي،ٍجَد •

ؽْزیتاعیغات ٍ تجْیشات •
سٛختارائٝ جايٍاٟٞای -
فاؾالبتػفيٝ خا٘ٝ ٞای -
ٚ دوُ ٞای ٌيز٘ذٜ ٚ ايستٍاٟٞا -

فزستٙذٜ أٛاج ٔخاتزاتي، راديٛيي، 
...ٚتّٛيشيٛ٘ي 

خذهات فزٌّگي ٍ ٍرسؽي•

هغکًَي  اعك هٌ•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

ًظاهيهزاکش •
پادٌاٖ ٞا-
ا٘تظأيٚ ٘يزٚی ادارات پّيس -

ًاعاسگاری ّوجَاری ّا

فٌؼتيهزاکش •
ٞا وارخا٘ٝ-
  ٔخاسٖ ٚ پااليطٍاٟٞا-

وأيٖٛٞای لكار، اتٛتٛس ٚ پايا٘ٝ •

فزٍدگاُ•

  ٚ ...ٚ ٌاس ٘فت، ٞای ِِٛٝ تزق، لٛی فطار دوّٟای ٘ظيز ا٘زصی ا٘تماَ خكٛـ ػثٛر ػذْ-
سٔيٗ درٖٚ اس فاؾالب ٚ آب وا٘اِٟای

هجاٍرت تا هٌاعك حفاظت ؽذُ تاریخي ٍ سیغت هحیغي •



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

آب•
تزق •
ٌاس •
تّفٗ•
سيستٓ دفغ فاؾالب •
ستاِٝسيستٓ جٕغ آٚری •

تاعیغات سیزتٌایي•



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

.رٚد تٝ تسٟيالت يا خذٔاتي خاظ دستزسي ياتٙذتٝ ٔزالثت ٞای تٟذاضتي ؛ ٘سثتي اس وُ جٕؼيت است وٝ ا٘تظار ٔيدستزسي •

Economic التقادی دعتزعي Access :

  ٘ظاْ خذٔات، تٙذی سكح وٕىي، واروٙاٖ اس ٌيزی تٟزٜ قزيك اس وزدٖ تز ارساٖ تا تٛاٖ ٔي پزداخت لاتُ پزداختي ٞشيٙٝ سفز، ٞای ٞشيٙٝ

  تخطي درٖٚ ٕٞاٍٞٙي ٚ ٚاحذ يه در خذٔات ادغاْ ارجاع،

Geographic :جغزافیایي دعتزعي Access

(پيادٜ پای تا ٔسافت ويّٛٔتز 5 يا رٚی پيادٜ ساػت يه)ٔطخع ٚ ٔؼمَٛ سٔاٖ ٔذت در دستزسي ٚ جغزافيايي ٔٛا٘غ ٘ثٛد

شثکٍ دسترسی



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

هغلَب سهیٌي، َّایي، دریایيدعتزعي •

ٔٙاسةٚغِٛي راٜ ٞا ٚ ارتثاقات •

ٜ ٞا،• جادٜ ضزياٟ٘ای ارتثاقي ضٟزی تشرٌزا

در حاضيٝ يىي اس خياتاٟ٘ای اغّي ٚ ػزيؽ ضٟزلزار ٌزفتٝ •

ٚ در غٛرت لزارٌيزی در حاضيٝ ضزياٟ٘ای اغّي ٚ تٙذرٚ، 

.أىاٖ ايجاد وٙار ٌذر ٚ دستزسي فزػي ٚجٛد داضتٝ تاضذ

(  ٔتزٚ،اتٛتٛس،تاوسي)خذٔات حُٕ ٚ٘مُ ػٕٛٔي•

ٔزاوش ٔذيزيت تحزاٖ  ،آتص ٘طا٘يايستٍاٜ •

جًٙ  سِشِٝ ،آتص سٛسی،دستزسي تحزا٘ي در سٔاٖ •



خكٛـ ٔتزٚی ضٟزی تٟزاٖ•

ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

تافت ي زیرساخت َای شُری

لاتلیت دعتزعي•

(فاغّٝ ٔثذا ٚٔمػذ) قَٛ سفز•

سٔاٖ سفز•

ٞشيٙٝ سفز•

دستزسي سزيغ، آساٖ ٚ ) سفزسِٟٛت •

راحت اس الػي ٘ماـ حٛسٜ جغزافيايي  

(تحت پٛضص 

(اٍ٘يشٜ يا جذب سفز) ػٙػز فؼاِيت•

در ٔسيز حزوت ٔزدْ تٛدٖ•

٘شديىي تٝ لكة جٕؼيت تٟزٜ تزدار•

ٔٙكمٝحجٓ تزافيه •



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

سهیي هغاحت
ساخت دست در فؿای  ٚ سثش فؿای ٔاتيٗ تٙاسة -
  جٟت تٟتزيٗ در لزارٌيزی ٚ ساختٕاٖ ٔٙاسة قزاحي-

جغزافيايي
 فؿاٞای ٕٞىف جٟت ٘ياس ٔٛرد اضغاَ سكح حذالُ-

تيٕارستا٘ي ٚ درٔا٘ي
ٔزاجؼيٗ ٚ پزسُٙ پارويًٙ جٟت وافي فؿای-
٘ظيز تيٕارستاٖ جٙثي فؿاٞای-

 ٚ حزيٓ حفظ تا سايت در پشضه ٔسىٗ ساخت-
 ٔجشا دستزسي

تيٕاراٖ سزای ٕٞزاٜ-
ٍٟ٘ثا٘ي ٚ ا٘تظأات-
.... ٚ تزيا، ٚ تٛفٝ-

تيٕارستاٖ تٛسؼٝ جٟت وافي فؿای-

مشخصات زمیه



ػًامل زیرساختی مًرد ویاز

سهیي ٌّذعِ
سٔيٗ ػزؼ ٚ قَٛ ٔاتيٗ تٙاسة-
  ٔستكيُ يا ٔزتغ سٔيٗ (ٔحاـ) استخزاج أىاٖ-
 ٘ياس، ٔٛرد ٔفيذ سكح در ٚ تٛدٜ ٌٛضٝ راست سٔيٗ سٚايای-

.تاضذ ٘ذاضتٝ ٚجٛد واستي ٚ ٘مػاٖ

سهیي اتؼاد
تيٕارستاٖ تٝ ٔٙتٟي ٞای ٌذر ػزؼ -

 ٚرٚدی ٚ تيٕارستاٖ اغّي ٚرٚدی) سٔيٗ اغّي ؾّغ ٌذر
.تاضذ داضتٝ ػزؼ ٔتز 20 حذالُ ،(اٚرصا٘س

 پارويًٙ پطتيثا٘ي، ٚ تذاروات ٚرٚدی) سٔيٗ فزػي ؾّغ ٌذر
.تاضذ داضتٝ ػزؼ ٔتز 10 حذالُ ،(... ٚ پزسُٙ

مشخصات زمیه



جاومایی ي مکاویاتی تیمارستان

شاخص َای سالمتی در مىطقٍ•

 ػًامل محیطیتررسی
اجتماػی  اقتصادی،فرَىگی ، ػًامل •

ػًامل سیاسی•
ػًامل تازداروذٌ ي حمایتی•

َسیىٍ اثرتخشی ساخت تیمارستان•

ػًامل محیطی•

مىاتغ ي تسُیالت مًجًد•

زیرساخت َای مًرد ویاز•



محیطیػًامل 

، فرَىگی، اجتماػیػًامل اقتصادی

ػَاهل ػوَهي  

ؽزایظ سًذگي ٍ کاری•

تیکاری•

عغح عَاد ٍ تحقیالت•

ٔيشاٖ پذيزش تىِٙٛٛصيٟای ٘ٛيٗ درٔا٘ي•

ٔيشاٖ ػاللٝ تٝ دريافت خذٔات  •

تخػػي

فزٌّگيهیشاى رؽذ •



محیطیػًامل 

اجتماػی، ، فرَىگی ػًامل اقتصادی

اجتواػيعثمِ•

تاحیزات لَهي، لثیلِ ای•

فمز •

افت اعتاًذاردّای سًذگي•

تیواراى  ، ستاى ، آداب  ٍ رعَم ، هلیت هذّة•

تغذیِ ٍ اهٌیت غذایي•

هغکي•

رٍاتظ اجتواػي ٍ ؽثکِ ّای اجتواػي•



محیطیػًامل 

اجتماػیػًامل اقتصادی،فرَىگی ، 

ػَاهل فزدی

سًذگيعثک •

عي  •

جٌظ•

ػَاهل ارحي•

اعتزط•

اػتیاد•

هغلَتیت سًذگي•

کارایي ٍ ایوٌي •



محیطیػًامل 

ػًامل سیاسی

تزخي ػٛأُ سياسي ٘مص ٟٕٔي در جإ٘ايي تيٕارستاٖ ٞا داضتٝ ٚ در غٛرت ٍٕٞأي ايٗ ٌزٜٚ ٞا أىاٖ ٔىا٘ياتي تٟيٙٝ 

.ٔزوش درٔا٘ي ٔيسز خٛاٞذ ضذ

هجلظًوایٌذگاى •

تغییز دٍلت ّا•

عیاعت گذاراى حَسُ عالهت•

خیزیي•

تْذاؽتٍسارتّا ٍ ًْادّای دٍلتي غیز ٍاتغتِ تِ عاسهاى •
ا٘تظأياجتٕاػي، ضٟزداری، سپاٜ، ٘يزٚی تأيٗ •



محیطیػًامل 

سازمان َای مًثر

عاسهاى تاهیي اجتواػي•

ٍسارت راُ ٍ ؽْزعاسی•

ٍسارت تْذاؽت ٍ درهاى•

عاسهاى تزًاهِ ٍ تَدجِ•

ٍسارت کار ٍ اهَر اجتواػي•

دادگغتزی•

عاسهاًْای ًظاهي•

ؽْزداری ّا•

ّالل احوز•

هجلظ•

خیریه

هٌاتغ اٍلاف ٍ خوظ• حزٍتوٌذادى عالوٌذ•



محیطیػًامل 

محدود کنندهعوامل 

خان  ٘ٛع ٚ جٙس

سٔيٗ تٛپٌٛزافي 

فزٚدٌاٜ

تزق لٛی فطار خكٛـ 

ٞا راٜ تشري

فػّي ٞای سيالب يا ٚ ٌسُ ٔسيُ در ضذٖ ٚالغ



محیطیػًامل 

محدود کنندهعوامل 

  ػٛارؼ ٚجٛد

رٚدخا٘ٝ ،درخت ٟ٘ز، درٜ، تپٝ، ٔا٘ٙذ قثيؼي -

لٙات ٙذٔا٘ ٔػٙٛػي -

 ٔحيكي سيست ٚ تاريخي ضذٜ حفاظت ٔٙاقك تا ٔجاٚرت

ٚ ...

ٔحيكي ٞای آِٛدٌي

 ٞٛا آِٛدٌي  -

غذا آِٛدٌي-

تػزی آِٛدٌي-

ؾٛاتف ٚ لٛا٘يٗ ضٟزی



محیطیػًامل 

حمایتیعوامل 
ّا دعتَرالؼول ٍ لَاًیي

ای تیوِ ٍ هزدهي دٍلتي، حوایت ٍ پؾتیثاًي



وتیجٍ گیری

ّز ًیاسّای ٍ جوؼیتي ّای عزاًِ تِ تَجِ تا ؽْزّا ًیش ٍ کؾَر عغح در ّا تیوارعتاى هٌاعة فضایي تَسیغ  

  ػیي در کِ ؽذ خَاّذ تیوارعتاًْایي عاخت تِ هٌجز فَق ّای ؽاخـ هجوَع گزفتي ًظز در تا ٍ هٌغمِ

  ّوِ تزخَرداری جْت عالهت ارتما ّای فزفت ٍ اهکاًات هغاٍی تَسیغ تِ ؽْزی تَعؼِ رًٍذ تا ّواٌّگي

  کؾَر هؼٌَی ٍ هادی ٌّگفت ّای عزهایِ ّذررفت اس هاًغ ًیش ٍ گزدد هي عالهت ًؼوت داؽتي حك اس افزاد

.ؽذ خَاّذ ؽَد هي تزدُ کار تِ تیوارعتاى احذاث جْت کِ




