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 بیمارستانی ن مراکز ضوابط و دستورالعمل انتخاب زمی

 (:بایدها و نبایدها)الزامات

 عوامل کیفی -الف 

 .مالكيت زمين قطعي بوده و معارض نداشته باشد -

در صورت عدم انطباق )منطبق باشد تعيين شده در طرحالزاماً در محدوده طرح جامع شهر یا طرح هادی روستا واقع شده و با كاربری  -

 (.كاربری، موافقت دست اندر كاران تغيير كاربری اخذ گردد

 .نزدیك باشد(شهری یا روستایي)برداربه قطب جمعيت بهره  -

در حاشيه یكي از خيابانهای اصلي و عریض شهرقرار گرفته و در صورت قرارگيری در حاشيه شریانهای اصلي و تندرو، امكان ایجاد كنار  -

 .گذر و دسترسي فرعي وجود داشته باشد

 .ر هر حال ترافيك روان داشته باشدگذرهای دسترسي به آن، در زمان بروز حوادث و بالیا، مسدود نشده و د -

 .وجود داشته باشد... امكان تأمين خدمات شهری و تأسيسات زیر بنایي نظير خطوط آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب، آتش نشاني و  -

ز بيمارستانها عدم تمرك)، توزیع عادالنه سطوح بيمارستاني در سطح شهر، لحاظ گردد(زمين یا ساختمان)در انتخاب موقعيت اجرای طرح -

 (.در نقاط خاص و محدود شهر و نيز رعایت حریم سایر بيمارستانها

 .در ضلع دسترسي اصلي بيمارستان، امكان تفكيك ورودی اصلي و ورودی اورژانس ازیكدیگر مقدور باشد -

 ،(ون یا در مجاورت بافت شهربه شرط قرارگيری پردیس در در)چنانچه پيشنهاد است بيمارستان در سایت پردیس دانشگاه ساخته شود -

 :آنگاه

 .امكان تفكيك ورودیهای بيمارستان از سایر ورودیهای سایت، مقدور باشد -1

قرار گرفته  (با رعایت حداقل فاصله از راههای دسترسي)و در فصل مشترک پردیس و لبه های شهری حتي المقدور در لبه های سایت -2

 .جلو گيری به عمل آید ترددهای دانشجویي و آموزشي درون سایتن با ا از تداخل تردد بيمار و همراهات

 .امكان دسترسي سریع، آسان و راحت از اقصي نقاط حوزه جغرافيایي تحت پوشش را داشته باشد -

 .وسعت كافي برای چرخش ساختمان و قرارگيری در بهترین جهت جغرافيایي را داشته باشد -

ضرورتاً در )در سایت با حفظ حریم و دسترسي مجزا وجود داشته باشد( صصين مقيممتخ)فضای كافي جهت ساخت مسكن پزشك -

 (.بيمارستانهای دولتي

 (.بر اساس ضوابط شهرداری)فضای كافي جهت پاركينگ پرسنل و ارباب رجوع داشته باشد -

تعيين شده ، حداقل فاصله آنگاه ،شرایط بر قرارگيری در این زیر قرار نگيرد و در صورت اجبار زمين پيشنهادی در مجاورت كاربریهای -

 :گردد رعایت
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 متر و در غير  400 باد های غالب منطقه حداقل فاصله در صورت قرارگيری در مسير)محيط آلوده كننده كارگاههای صنعتي

 .(متر 200اینصورت حداقل فاصله 

 (متر 1000 حداقل فاصله()مراكز درماني نظاميبه استثناء )پادگانهای نظامي. 

 (از باند و مسير پرواز متر 1000حداقل فاصله  )فرودگاه. 

 ،و در غير  متر 400 حداقل فاصلهدر صورت قرارگيری در مسير باد های غالب منطقه )اتوبوس و كاميون پایانه های قطار

 .(متر 200اینصورت حداقل فاصله 

 (متر 100 حداقل فاصله)ليس و نيروی انتظاميپاسگاههای پ 

  (متر 200 حداقل فاصله)...و  تلویزیوني ،مخابراتي، رادیویيه و فرستنده امواج دگيرنایستگاهها و دكل های 

 (متر 100 حداقل فاصله)ای آموزشي غير مرتبطمدارس و فضاه 

 (متر 200 حداقل فاصله)ورزشگاهها 

 متر و در غير اینصورت  1000 باد های غالب منطقه حداقل فاصله در صورت قرارگيری در مسير)تصفيه خانه های فاضالب

 (متر 500حداقل فاصله 

 (متر 200از  حداقل فاصله)جایگاههای ارائه سوخت 

 متر و در غير  2000 باد های غالب منطقه حداقل فاصله در صورت قرارگيری در مسير)و مخازن سوخت پاالیشگاهها

 (متر 1000اینصورت حداقل فاصله 

 سایر كاربریهای مزاحم به تشخيص كارشناسان بازدید كننده از سایت. 

 .زمين پيشنهادی در خط الرأس تپه و خط القعر دره و در مجاورت گسل قرار نگرفته باشد -

 .زمين پيشنهادی در حریم رودخانه و یا در مسير ریزش كوه و بهمن قرار نگرفته باشد -

 .وجود نداشته باشد... گسل، توپوگرافي شدید و نظير مسيل،عوارض و موانع طبيعي  در زمين پيشنهادی، -

و كانالهای آب و فاضالب از درون زمين پيشنهادی ... خطوط انتقال انرژی نظير دكلهای فشار قوی برق، لوله های نفت ، گاز و -

 .عبور ننموده و حریم های اعالم شده از سوی مراجع ذیربط رعایت گردد

 عوامل كمي -ب 

 مساحت زمين -1

، درمان و آموزش پزشكي در طراحي و توزارت بهداش و امور عمراني فيزیكي توسعه منابعبا در نظر داشتن سوابق و تجارب دفتر 

 :بيمارستانها و نيز لحاظ مواردتعيين تعداد طبقات 

 .لب طرح های جامع شهریضابطه سطح اشغال ارائه شده برای فضاهای درماني و بيمارستاني در همكف اغ -

ضابطه حداقل مساحت فضای سبز در كاربریهای بهداشتي و درماني و  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و 11ماده  -
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 .غلب طرح های جامع شهریمراكز دانشگاهي ا

 .سرانه زیر بنای تخت های بيمارستاني در خصوص بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری -

 .ای مورد لزوم و مشاعات ضروریشده برای مراكز جراحي محدود بر اساس مساحت فضاهزیربنای تعریف  -

فضاهای جنبي بيمارستان نظير پانسيونهای پزشكان متخصص، همراه سرای بيماران، اتاقك های انتظامات و نگهباني، بوفه و  -

 .تریا، سالن تحویل و مشایعت جنازه و غيره

 به نفر جمعيت، ميليون كمتر از نيمبرای شهرهای  مورد نياز فضاهای درماني و بيمارستاني( زمين مساحت)حداقل عرصه پيشنهادی

 .پيشنهاد مي گردد (1)ولشرح جد

كه امكان تهيه زمين با  ميليون نفر جمعيت نيمراكز استان و نيز كالن شهرها و شهرهای بيش از در خصوص شهرهای م -1نكته 

مي امور عمراني وزارتخانه  توسعه منابع فيزیكي و یيد دفترتأبازدید كارشناسان و  دشوار و غير ممكن است، بابعضاً ، شرایط عنوان شده

  .عدول كردپيشنهادی از شرایط  توان

 هندسه زمين -2

 :چنانچه مساحت زمين در حداقل مقدار پيشنهادی قرار گيرد، آنگاه رعایت موارد زیر در هندسه زمين الزاميست

 .رعایت گردد (2)زمين با هم متناسب بوده و حداقل اندازه های پيشنهادی جدولطول و عرض  -

 .در زمين مذكور وجود داشته باشد (2)زمين مربع یا مستطيل به ابعاد پيشنهادی جدول( محاط)امكان استخراج -

 .زوایای زمين راست گوشه بوده و در سطح مفيد مورد نياز، نقصان و كاستي وجود نداشته باشد -

 ابعاد زمين -3

 (2)شماره پيوست ی اورژانس از آن ضلع صورت مي پذیرد، به شرح جدولدضلع اصلي بيمارستان كه ورودی اصلي و ورو حداقل حاشيه     

 .پيشنهاد مي گردد

 عرض گذر هاي منتهي به بيمارستان -

 .متر عرض داشته باشد 20حداقل  ،(ورودی اورژانس ورودی اصلي بيمارستان و)گذر ضلع اصلي زمين  -

 .متر عرض داشته باشد 10، حداقل ...(و ، پاركينگ پرسنل ورودی تداركات و پشتيباني)فرعي زمين  ضلعگذر  -

 :توصيه ها

در مجاورت یا نزدیكي پارک ها و فضای سبز قرار گرفته و و به دور از سر و صدا و در منطقه ای آرام ترجيحاً زمين بيمارستان  -

 .مناسب به طبيعت و مناظر زیبا داشته باشدچشم انداز 

ترجيحاً زمين بيمارستان در مكاني انتخاب شود كه عوامل اقليمي مزاحم نظير باد و بورانهای سرد زمستاني، بادهای گرد و غباری  -

 .، كمترین تأثير منفي را داشته باشند...روزه و  120تابستاني نظير بادهای 
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  (1)جدول

 ميليون نفر جمعيت نيمراهنماي روند دستيابي به حدود مساحت مورد نياز جهت مراكز درماني و بيمارستاني شهرهاي زیر 

 

عنوان 

مرکز /بيمارستان

 درماني

حدود زيربنای کل 

 ساختمانها
 متوسط تعداد طبقات

 متوسط مساحت

 همكف در هاساختمان
 عرصه پيشنهادی

 مناسب

 مترمربع 400حداقل  مركز جراحي محدود
زیر + دو طبقه یك تا 

 (تأسيسات)زمين
 مترمربع 500حدود  متر مربع   350 - 250

 مترمربع 3000حداقل  تختخوابي 32بيمارستان 
زیر + یك تا دو طبقه 

 (تأسيسات)زمين
 2500تا  1500حدود 

 متر مربع
 متر مربع 4500حدود 

 زیر زمين+ طبقه دو تا سه  مترمربع 6000حداقل  تختخوابي 64بيمارستان 
 2000حدود 

 متر مربع
 متر مربع 6000حدود 

 زیر زمين+ دو تا سه طبقه  مترمربع 1000حداقل  تختخوابي 16بيمارستان 
 5000حدود 

 متر مربع
 متر مربع 12000حدود 

 124بيمارستان 

 تختخوابي
 زیر زمين+ دو تا سه طبقه  مترمربع 10200حداقل 

 5500حدود 

 متر مربع
 متر مربع 13000حدود 

 160 بيمارستان 

 يتختخواب
 زیر زمين+ ا چهار طبقه سه ت مترمربع 13200حداقل 

 6000تا  5500حدود 

 متر مربع
 متر مربع 16000حدود 

 200 بيمارستان 

 تختخوابي
 زیر زمين+ سه تا پنج طبقه  مترمربع 15000حداقل 

 6000حدود 

 متر مربع
متر   20000 حدود

 مربع

 300 بيمارستان 

 تختخوابي
 زیر زمين+ سه تا پنج طبقه  مترمربع 25000حداقل 

 6500تا  6000حدود 

 متر مربع
متر   25000حدود 

 مربع

 تختخواب 300بيش از 
 اضافه حداقل  به ازای هر تخت

 مترمربع 00
 زیر زمين+ سه تا شش طبقه 

 6500حدود 

 متر مربع
اضافه  به ازای هر تخت

 متر مربع 50  حدود

 
 

 .افزوده مي گردد زیربنادرصد به مقادیر  10در صورت آموزشي بودن بيمارستان، -

 .افزوده مي گردد% 25در خصوص بيمارستانهای رواني با توجه به محدودیت طبقات، به حداقل عرصه پيشنهادی  -

، تعداد طبقات و مساحت (پروانه ساختماني یا نقشهدستور  صدوربه شرط )در صورت رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری -

 .زمين مي تواند متفاوت با مقادیر پيشنهادی باشد

جهت بررسي و تأیيد به دفتر  گزینه های پيشنهادیبایست ميدر شهرهای بزرگ كه امكان تهيه زمين مناسب مشكل مي باشد،  -

 . توسعه منابع فيزیكي و امور عمراني وزارت بهداشت معرفي گردند



منابع  توسعهدفتر 

عمرانيامورفيزيكي و  

پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و آموزش   

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 

 

 

 

 

 

 6 از 6 صفحه

 

مدرك مشخصات عنوان مدرك  

ضوابط و معيارهای طراحي 

 مراکز درماني و بيمارستاني

نوع 

 سند
 نام استان

سال 

 تهيه

ماه 

 تهيه

شماره 

 دستورالعمل
 ويرايش

DOC 2 3131 تهران AR 2222 2 

 

  

 

کنندهتهيه   کنترل کننده 

گروه تدوين استاندارد معاونت فني  معاونت فني و  اجرايي

  (2)جدول

 راهنماي حدود ابعاد مورد نياز جهت زمين مراكز درماني و بيمارستاني

 

 ظرفيت بيمارستان

عرض متعارف حدود  متوسط 

ها و  پروژه ساختمان

 بيمارستان های موجود

پيشنهادی ضلع زمين   حداقل طول

با امكان تردد خودرو از در بر اصلي 

 طرفين ساختمان

از استنتاج )طول ضلع ديگر زمين

 (حاشيه و مساحت

 متر 60 متر  00 متر  55تا  50 تختخوابي 32بيمارستان 

 متر  00 متر  55 متر  00تا  60 تختخوابي 64بيمارستان 

 متر  10 متر  130 متر  120تا  110 تختخوابي 16بيمارستان 

 متر  100 متر  130 متر  120تا  110 تختخوابي 124بيمارستان 

 متر  110 متر  140 متر  130تا  120 تختخوابي 160بيمارستان 

 متر  120 متر  160 متر  140تا  120 تختخوابي 200بيمارستان 

 150حدود  متر  150 متر  160 - 140 تختخواب 300 تا

 150حدود  متر 200 متر  160 - 140 تختخواب 033بیش از 

 

، ابعاد زمين مي تواند متفاوت با مقادیر (دستور تهيه نقشه صدور)در صورت رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری -

 .پيشنهادی باشد

 .درصد افزوده مي گردد 25تا  20در خصوص بيمارستانهای رواني، با توجه به محدودیت تعداد طبقات، به اضالع پيشنهادی  -

 .ارائه گردیده استشایان ذكر است مقادیر ارائه شده پيشنهادی بوده و صرفاً جهت راهنمایي متقاضيان  -

بایست گزینه های پيشنهادی جهت بررسي و تأیيد به دفتر در شهرهای بزرگ كه امكان تهيه زمين مناسب مشكل مي باشد، مي -

 .توسعه منابع فيزیكي و امور عمراني وزارت بهداشت معرفي گردند

 

 


