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تعالی سمهاب      

                                                          

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره: 95/481331 

تاریخ: 1395/02/07

 درمانیطراحی بناهاي  موضوع: 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) آیین7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

نامه شماره  و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب 1352مصوب سال  -عمرانی

امور نظام  287-13حترم وزیران)، به پیوست ضابطه شمارههیأت م 20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

درمجموعه سه جلدي با عناوین گروه سوم، از نوع »           طراحی بناهاي درمانی «، با عنوان اجراییو  فنی

 شود: زیر ابالغ می

 بخشی قلب توانبخشمعماري راهنماي برنامه ریزي و طراحی  جلد یکم: 

 بخشی قلب توانبخشتاسیسات مکانیکی راهنماي طراحی جلد دوم:  

 بخشی قلب توانبخشتأسیسات برقی راهنماي طراحی جلد سوم: 

 الزامی است. 01/07/1395رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

این مورد مفاد کننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در  دریافت سازماناین اجرایی و امور نظام فنی 

  .کرداعالم خواهد  را بوده و اصالحات الزم ضابطه

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

              ۸۵۷۵۴۵ ش ش:



  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسـته مبـادرت   سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و اجرایی امور نظام فنی    

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجـود تـالش فـراوان،     ضابطهبه تهیه این 

  هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  

اشکال فنی مراتب را به صورت زیـر  ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و رو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  ر نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امو

 شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  
  

  
  

  
  

و  ، امور نظام فنیسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ،شاهتهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 
  33271مرکز تلفن                                     اجرایی

Email: info@nezamfanni.ir                                         web: nezamfanni.ir 



 بسمه تعالی 

  

  

  

  

  

  پیشگفتار 
بین روابط  وطراحی ، اجراي بناهاي درمانی، از جمله بیمارستان ها، با توجه به وسعت پراکندگی، پیچیدگی عملکرد 

آنها و مبانی فنی، از درجه اهمیت زیادي برخوردار است. اجرا و بکارگیري مبانی صحیح و هماهنگ شده نه تنها موجب 
کارآیی بناها خواهد شد، بلکه عالوه بر افزایش عمرمفید ساختمان ها، انجام امور برنامه ریزي و بهبود کیفیت طراحی و 

  . دست اندرکاران تسهیل می نماید. بودجه ریزي خرد و کالن را براي
قانون برنامه و بودجـه   23براساس ماده  در راستاي وظایف و مسئولیت هاي قانونی، فنی و توسعه امورزیربناییمعاونت 

نامــه اســتانداردهاي اجرایــی مصــوب هیــات محتــرم وزیــران و طبــق نظــام فنــی اجرایــی کشــور (مصــوب شــماره   آیــین
و به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برنامه ریـزي و  هیات محترم وزیران)  20/4/1385مورخ   ه 33497/ت42339

رقی و مکانیکی) بیمارستان ها با تشکیل گروهـی از کارشناسـان ذیصـالح اقـدام بـه تـدوین       طراحی (معماري، تاسیسات ب
  .هاي عمرانی کشور نمود معیارهاي طراحی مورد نیاز این بخش از فعالیت

         ،"درمانی بناهاي طراحی " کلی عنوان با اي مجموعه در درمانی بناهاي طراحی معیارهاي و ضوابط تدوین
 که    دارد اختصاص عمومی هاي بیمارستان به مطالعات این اول سري. یافت انتشار و تهیه امور این طرف از تدریج به

  .  است یافته انتشار  مجموعه این از سري 12تاکنون 

 بخشی قلب توانبخش قیبرتاسیسات و مکانیکی تاسیسات ،معماري به که است جلد سه بر مشتمل حاضر کتاب
 از سوم جلد، "بخشی قلب توانبخش تاسیسات برقیراهنماي طراحی  " نام به کتاب از جلد این. دارد اختصاص

  .است )287- 13(سیزدهم کتاب



جنـاب آقـاي مهنـدس غالمحسـین      و اجرایی از رییس امور نظام فنی فنی و توسعه امورزیربناییبدین وسیله معاونت 
و نهایی نمودن  ، تدویندر امر تهیهبشرح زیر که حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و متخصصان همکار 

  .استرا آرزومند  آناننماید و توفیق روزافزون همه  ، تشکر و قدردانی مینموده اندتالش و جدیت  ضابطهاین 
  

 ] 287-13شماره  ضابطه [ » بخشی قلب توانبخشتاسیسات برقی طراحی راهنماي  «تهیه و کنترل
  

  اعضاي گروه اصلی تهیه کننده:
 :و تخصص مدرك تحصیلی :سمت :و نام خانوادگی نام

 معماريمهندسی  کارشناس ارشد کارشناس آزاد مهدي قائمیانآقاي مهندس 

  برق مهندسیکارشناس    امور نظام فنی کارشناس  پرویز سید احمديآقاي مهندس 
 مکانیکمهندسی  کارشناس ارشد کارشناس آزاد  مهندس بهروز علمداري میالنیآقاي 

 مکانیکمهندسی  کارشناس ارشد کارشناس آزاد  مهندس سید محمدتقی راتقیآقاي 

 مکانیکمهندسی  کارشناس ارشد کارشناس آزاد  آقاي مهندس حشمت اله منصف

  

  :)کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان( راهبري و هدایتنظارت،  گروه اعضاي

    امور نظام فنی و اجراییمعاون   علیرضا توتونچیآقاي مهندس 
   امور نظام فنی و اجرایی معماري ارشد کارشناس  محمدرضا سیادتآقاي مهندس 

  
  

  فنی و توسعه امورزیربنایی معاون                                                                                                                              
  1395 بهار       

 



 
 
 

     ۱۳طراحي بناهاي درماني  
   CRU راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلب

 فهرست
 

  
 

 

١

                                                              مقدمه                  
    

                                                                                                            
  ۴  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ي کار حدود و دامنه -فصل يکم 

    
  ۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نکات عمومي –فصل دوم 

    
  ۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رعايت مقررات ، مشخصات فني ، معيارها و استانداردها       ۲-۱
  ۹  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اقتصادي بودن طرح       ۲-۲
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰صرفه جويي در مصرف انرژي       ۲-۳
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰صرفه جویی انرژي در سیستم روشنایی       ۲-۴

۱۰  
۱۰  

  ۱۲  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰انعطاف پذيري       ۲-۵
  ۱۴  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰کردپايداري کار       ۲-۶
  ۱۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰کنترل عفونت       ۲-۷
  ۱۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰صداي نامطلوب (نوفه)کنترل        ۲-۸
  ۱۷  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تداخل امواج الکترومغناطیسی       ۲-۹
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک    ۱۰ -۲
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(BMS)امانه مدیریت هوشمند ساختمانس   ۱۱ -۲
  

۱۸  
۱۹  

  ۲۱  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ايمني  –فصل سوم 
    
  ۲۱  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ايمني در برابر شوک و برق گرفتگي       ۳-۱

  ۲۱  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تعاريف      ۱- ۳-۱            
  ۲۱  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰شرايط مخاطره آميز      ۳-۱-۲
  ۲۲  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰پزشکي تجهيزات الکتريکي تغذيهسيستم       ۳-۱-۳
  ۲۴  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰هاي درماني  بندي مکان گروه      ۳-۱-۴
  ۲۴  ۰۰۰۰۰۰توان بخشی قلب بخش  درماني هاي مکان در سيستم تغذيه نيروي برق     ۳-۱-۵
  ۲۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ولتاژ کردن ي اضافي براي همبند هم     ۳-۱-۶

  ۲۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰حفاظت در برابر زمين لرزه      ۳-۲
  ۲۸  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰آتش و دود       ۳-۳

  ۲۸  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰حفاظت در برابر آتش      ۳-۳-۱
  ۳۲  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰حفاظت در برابر دود      ۳-۳-۲

  ۳۳  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰فيزيکيهاي خطر      ۳-۴
  ۳۴  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰گازهاي طبي       ۳-۵



 
 
 

     ۱۳طراحي بناهاي درماني  
   CRU راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلب

 فهرست
 

  
 

 

٢

  ۳۴    ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰گاز سوخت      ۳-۶
  
  

  

  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سيستم هاي تاسيسات برقي –فصل چهارم 
  

۳۶  

  ۳۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سيستم روشنايي           ۴-۱
  ۳۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰دامنه شمول     ۴-۱-۱
  ۳۷  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰مباني طراحي سيستم روشنايي     ۴-۱-۲
    

    
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰برقسیستم پریزهاي مصارف عمومی و اختصاصی           ۴-۲
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تغذيه تاسيسات مکانيکي          ۴-۳

۴۲  
۴۳  

  ۴۴  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اصلي توزيع نيروي برق تابلوهاي نيم          ۴-۴
  ۴۴  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تابلوهاي فرعي توزيع نيروي برق          ۴-۵
  ۴۶  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سيستم تلفن          ۴-۶
  ۴۷  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰هاي فراخوان پرستار واينترکام سيستم          ۴-۷
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  مقدمه
  
  

ریزي و طراحی  ها هستند که برنامه اي از ساختمان ها گونه بیمارستان "بناهاي درمانی مخصوصا
ها دارد. هر نوع  ها و فضاهاي آن کرد بخش معماري آن نیاز به دانش و اطالعات زیادي در مورد عمل

داگانه دارد. گرچه کرد خاص خود است که نیاز به بررسی و پژوهش ج از بناهاي درمانی داراي عمل
  در بعضی از موارد، نکات مشترك وجود دارد.

  
ابتدا بخش ها و قسمت هاي است. هاي عمومی بیمارستان اولین سري مطالعات پژوهشی، درباره

مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس کل بیمارستان در ظرفیت هاي مختلف مورد مطالعه 
  قرار می گیرد. 

  
سیزدهمین کتاب از سري اول مطالعات پژوهشی است که  توان بخشی قلب،راهنماي طراحی بخش 

  ي معماري، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انجام گرفته است. در سه رشته
  

در تألیف این کتاب کوشش شده است که سیستم هاي تأسیسات برقی فضاهاي این بخش از 
راهنماي برنامه ریزي و " 13مفاهیم ارائه شده در باره ي عمل کرد فضاها، از جلد اول کتاب 

  تبعیت کند. "معماري بخش توان بخشی قلب
  

رف موسسات پژوهشی و پژوهش انجام شده مبتنی بر آخرین متون تحقیقاتی منتشر شده از ط
به  رفته دنیا است ولی تنها هاي پزشکان برخی از کشورهاي پیش ها و انجمن دانشگاهی، بیمارستان

رفته دنیا اکتفا نشده است. در واقع  سسات پژوهشی کشورهاي پیشانتقال ساده نتایج تحقیقات مو
طراحی بناهاي  ه عملی درها سال تجرب گیري از ده عمل آمده تا از این نتایج با بهره کوشش به

  نگري نزدیک شد. با در نظر گرفتن شرایط مشخص ایران با دیدگاه آینده درمانی
  
  

  
                                                                        



 
 
 
 

        ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
   CRU توان بخشی قلب راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش

 ي  فصل يکم : حدود و دامنه
  

 
٤

    ي هدف، حدود و دامنه                1
  
ي ضـوابط و   )، ارائـه سـیزدهم هدف از تهیـه و تـدوین ایـن نشـریه (جلـد سـوم از کتـاب                             1-1

در  تـوان بخشـی قلـب   معیارهاي راهنما بـراي طراحـی و اجـراي تاسیسـات برقـی بخـش       
هاي عمومی و آموزشی از دیدگاه مباحث مربوط به رعایت مقررات و استاندارها و  بیمارستان

  باشد. هاي زیر می تاسیسات برقی شامل سیستمایمنی   چنین االجرا و هم نکات فنی الزم
  
  ایی سیستم روشن    -
  برق یسیستم پریزهاي مصارف عمومی و اختصاص    -
  تغذیه تاسیسات مکانیکی    -
  اصلی و فرعی توزیع نیروي برق تابلوهاي نیم    -
  سیستم تلفن    -
  حریق سیستم تشخیص، هشدار و اعالم    -
  سیستم کامپیوتر    -
  هاي صوتی و تصویري سیستم    -
  اینترکام هاي فراخوان پرستار و سیستم    -
  سیستم ساعت    -
  پتانسیل بندي هم هم    -
  تغذیه تجهیزات    -

  
بخـش تـوان بخشـی قلـب     هـاي تاسیسـات برقـی     این راهنما به ضوابط و معیارهاي سیستم               1-2

هاي مرکزي بیمارستان نیز در حـد نیـاز    ها با سیستم ي این سیستم پردازد ولی به رابطه می
  توجه دارد.

  
اي، قطبـی و کشـوري بـا ظرفیـت      هاي عمومی منطقه در بیمارستانبخش توان بخشی قلب             1-3

ویـا بیمارسـتان هـاي فـوق     تختخواب بـا تاکیـد بـر تخصـص قلـب       1000تا  400باالتر از 
  شود. ریزي می برنامهتخصصی قلب 
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٥

هـا و   جریـان ضـعیف بـراي اتـاق    هاي فشـار ضـعیف و    مبانی طراحی تاسیسات برقی سیستم            1-4
ي یک این راهنما ارائه  هاي اتاق به اتاق در پیوست شماره فضاهاي این بخش بصورت جدول

  شده است.
  
به استانداردها، مبانی و معیارهاي طراحی تاسیسـات برقـی، کـه     سیزدهماین جلد از کتاب                1-5

پردازد و در هر مـورد تنهـا بـه     شده است نمیها تدوین  طور عام براي همه انواع ساختمان به
  بیمارستان اختصاص دارد.بخش توان بخشی قلب هایی توجه دارد که به  ویژگی



 
 
 
 

        ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
   CRU بخش توان بخشی قلبراهنماي طراحي تاسيسات برقي 

 فصل دوم : نکات عمومي
  

 
٦

  نکات عمومی                 2
  
  رعایت مقررات، مشخصات فنی، معیارها و استانداردها             2-1
  
، رعایت مباحث زیـر از مقـررات   توان بخشی قلبدر طراحی و اجراي تاسیسات برقی بخش            2-1-1

  ملی ساختمان الزامی است:
  

  حریقها در مقابل  حفاظت ساختمان  :        مبحث سوم
  ها طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان  :   مبحث سیزدهم
  جویی در مصرف انرژي صرفه   :  مبحث نوزدهم 

  
نامـه و   نبایـد بـا رعایـت مفـاد آیـی      توان بخشـی قلـب  بخش طرح و اجراي تاسیسات برقی            2-1-2

  د.ها انجام شو هاي تخصصی مربوط در آن استانداردهاي زیر با توجه به بحث
  
سـازمان   1937-1، اسـتاندارد شـماره   "هـا  نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی سـاختمان  آیین"        2-1-2-1

  ملی استاندارد
 
   (IEC)کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک  60364مدارك گروه         2-1-2-2

                      )International Electro technical Commission(  
  
  کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک   60601مدارك گروه         2-1-2-3
  
  ISO/1EC 11801استاندارد         2-1-2-4

- Information Technology Generic Cabling for Customer 
Premises     

  
 در ) British Standard Institution(  (BSI)دهاي بریتانیـــا مـــدارك گـــروه اســـتاندار        2-1-2-5

  هاي: هزمین
  

  (BS 5839)حریق  تم تشخیص و اعالمسسی    -
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  (BS 5445)حریق خودکار  هاي اعالم اجزاي سیستم    -
  (BS 6259)هاي صوتی  ریزي و نصب سیستم برنامه    -
  ) BS7671 (الزامات تأسیسات برقی     -
  (BSCP 7807) پارچه هاي یک نامه اجرایی طرح، نصب و نگهداري سیستم آیین    -
 (BS 7671)الزامات تاسیسات برقی     -

  
  )National Electrical Code(  (NEC)نامه ملی برق  آیین         2-1-3-6
  
                        (CIBSE)"هــاي ســاختمان  موسســه رســمی مهندســین ســرویس   "مــدارك گــروه          2-1-3-7

)The Chartered Institution of Building Services Engineers  (     
  
بینـی نشـده    هاي ویژه در این نشریه پیش در مواردي که ضوابط و معیارهاي مورد نیاز طرح           2-1-4

مدارك زیر، در صـورت   توان بخشی قلببخش باشد، براي طراحی و اجراي تاسیسات برقی 
  انطباق شرایط، ممکن است بعنوان راهنما مورد مراجعه و استفاده قرار گیرد:

  
Electrical Design Manual for New Hospitals  
Department of Veterans Affairs      

  
باید با توجه بـه ضـوابط و معیارهـاي     توان بخشی قلببخش ح و اجراي تاسیسات برقی طر           2-1-5

منتشـر   "رسـما  "ریزي کشـور  سازمان مدیریت و برنامه"وسیله  مندرج در نشریات زیر که به
  عایت نوع دستورالعمل در هر مورد، صورت گیرد.شده است با ر

  
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقـی کارهـاي   "با عنوان  110-1نشریه شماره         2-1-5-1

  ")دومساختمانی، جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدید نظر 
    
صات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهـاي  مشخ"با عنوان  110-2نشریه شماره           2-1-5-2

  ")اول(تجدید نظر  تاسیسات برقی جریان ضعیف  : ساختمانی، جلد دوم
  
  "بیمارستان مشخصات فنی تاسیسات برقی"با عنوان  اول)(تجدید نظر  89یه شماره رنش          2-1-5-3
  
  "در برابر حریق، بخش اولمحافظت ساختمان "با عنوان  111نشریه شماره         2-1-5-4
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  "سوزي ها در برابر آتش دستورالعمل محافظت ساختمان"با عنوان  112نشریه شماره         2-1-5-5
  
  
راهنمـاي طراحـی و اجـراي سیسـتم هـاي بـرق اضـطراري و                  "با عنوان  380نشریه شماره         2-1-5-6

  "پشتیبان
  
ی سیسـتم کابـل کشـی    یـ مشخصـات فنـی عمـومی و اجرا   "عنـوان   بـا  587نشریه شماره         2-1-5-7

  "مخابراتی ژنریک ساختمان
  
ی و اعـالم  بایمشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم هاي رد"با عنوان  622نشریه شماره         2-1-5-8

  "حریق ساختمان
  
  "سی روشناییمبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهند"با عنوان  654نشریه شماره         2-1-5-9
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   اقتصادي بودن طرح              2-2
  
هاي مختلـف   باید با بررسی سیستم توان بخشی قلببخش انتخاب سیستم تاسیسات برقی            2-2-1

تـر برگزیـده و طراحـی     مورد نیاز از نظر تامین شرایط الزم انجام شود و سیسـتم اقتصـادي  
  گردد.

                    ي عمــر مفیــد  تــر الزم اســت هزینــه یــک دوره    بــراي انتخــاب سیســتم اقتصــادي              2-2-2
)Life Cycle Cost( هاي مختلف شامل هزینه اولیه، هزینـه مصـرف انـرژي، هزینـه      سیستم

برداري، محاسـبه و مقایسـه    ها، و هزینه نگهداري و بهره راهبري، هزینه پایدارکردن سیستم
  تر مشخص گردد. اديشود و سیستم اقتص

  
بایـد بـا توجـه بـه      توان بخشـی قلـب  بخش هاي تاسیسات برقی  بررسی و انتخاب سیستم           2-2-3

انـرژي، بـازدهی مطلـوب،     قابلیت تعمیر و نگهداري، امکان توسعه آتی بخش، میـزان اتـالف  
  هاي صنعتی صورت گیرد. ها و تجهیزات، و نوآوري ایمنی و دوام دستگاه

  
هاي برقی باید متناسب با شرایط اقلیمی محل احداث بیمارستان صورت  متبرگزیدن سیس            2-2-4

هاي معتدل، معتـدل و بـارانی،    هاي مناطق مختلف کشور شامل اقلیم ترین اقلیم عمده گیرد.
  باشد. سرد و کوهستانی، گرم و خشک، و گرم و مرطوب می

  
ها و اتصاالت مورد اسـتفاده   هاي معتدل و بارانی، نوع لوله مله اقلیمهاي مرطوب از ج در اقلیم       2-2-4-1

زدگـی و   کشی تاسیسات برقی باید از نوعی انتخاب شود کـه در برابـر زنـگ    در سیستم لوله
   (بـه فصـل اول از نشـریه    برداري و عمر مفید ساختمان مقـاوم باشـد   خوردگی در دوره بهره

  نگاه کنید) "دومتجدید نظر " 1-110
  
هاي تاسیسات برقی بایـد در برابـر    هاي مجراها و لوله هاي تر و مرطوب کلیه اتصالی در مکان       2-2-4-2

هـا   ها داراي واشر بـوده و بـا پـیچ بـه جعبـه      هاي جعبه تقسیم رطوبت، عایق و کلیه درپوش
  متصل شود.
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اي طراحی و اجرا شـود   گونه ید بهسیستم توزیع نیروي برق عادي و اضطراري بیمارستان با           2-2-5
با در نظـر   توان بخشی قلببخش هاي مختلف بیمارستان و از جمله  رسانی به بخش که برق

اصـلی اسـتفاده شـود تـا      تر انجام شود و در موارد الزم از تابلوهـاي نـیم   گرفتن فواصل کوتاه
      نشـود (بـه بنـد   هاي اجراي سیستم توزیع و افـزایش اتـالف انـرژي     موجب باال رفتن هزینه

  نگاه کنید) "دومتجدید نظر " 110-1چنین فصل پنجم از نشریه  این راهنما و هم 4-3
  
  جویی در مصرف انرژي صرفه            2-3
  

شامل مـوارد زیـر    توان بخشی قلببخش جویی در مصرف انرژي در تاسیسات برقی  صرفه           2-3-1
  است:

  
  انرژي در سیستم روشناییجویی  صرفه         2-3-1-1
  
  در تجهیزات برقیانرژي جویی  صرفه        2-3-1-2
  
  جویی انرژي در سیستم روشنایی صرفه               2-4
  

 جویی انـرژي   صرفه جهت توان بخشی قلببخش در طراحی و اجراي سیستم روشنایی در 
  باید با توجه به موارد زیر صورت گیرد:

  
  اب نوع المپ با توجه به پارامترهاي الزم شامل موارد زیر:نتخا            2-4-1
  
هـا   انتخاب نوع المپ و چراغ مناسب براي محیط مورد مصرف و توجه به شمار و هزینه چراغ       2-4-1-1

  هاي تعمیر و نگهداري. و نیز هزینه
  
     ) Color Rendering Index (CRI)( تامین نور کافی و یکنواخت با شـاخص رنـگ نمـوداري          2-4-1-2

  مورد لزوم و تا حد امکان نزدیک به نور روز
   
  پرهیز از ایجاد ناتوانی دید بعلت وجود خیرگی      2-4-1-3 
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سـوگر   یا با استفاده از کم )Selective Switching( کنترل روشنایی با روش کلیدزنی انتخابی          2-4-2

                              .ر کنتـرل تصـرف  کـارگیري سیسـتم موسـوم بـه حسـگ      و یـا بـه  
Occupancy Control Sensor)(  

  
  ها ریزي شده چراغ کنترل استهالك روشنایی طراحی بوسیله نگهداري منظم و برنامه          2-4-3
  
اري ها، نورگیرهاي سـقفی و یـا دیـو    بینی پنجره استفاده از نور طبیعی در موارد الزم با پیش          2-4-4

  .در طرح معماري
  
اي و کمپکـت و انـواع    اي، تنگستن هالوژن، فلورسـنت لولـه   هاي رشته کارگیري انواع المپ به          2-4-5

  چسب استاندارد مصرف انرژيهاي گازي با توجه به مقایسه بر المپ
  
 LED )Light مپ هايهاي مناسب براي فضاي مورد نظر بر اساس ال مقایسه راندمان المپ         2-4-6

Emitted Diode تـرین   ي تخلیه در گاز و انتخـاب کـم مصـرف   با المپ ها 40تا  20) بازده
  ها آن

  
چـون اسـتفاده از    هـم ) Renewable Energy( هـاي تجدیدپـذیر   نـرژي اترکیب و ادغام اصـول         2-4-7

       فیـد بـا توجـه بـه هزینـه دوره عمـر م       )Photovoltaic Systems( کئیهاي فتوولتا سیستم
) Life Cycle Cost (آن، با سیستم روشنایی  

  
اي،  هـاي رشـته   هاي عمومی نصب ثابت (توکار یا روکار) یا سیار با المـپ  انتخاب نوع چراغ             2-4-8

هـاي تخلیـه در گـاز بایـد      کمپکـت و دیگـر المـپ    اي یـا  هالوژن، فلورسنت لولـه  ،تنگستن
 BS 4533 یـا  IEC 60598 ر مطابقت با استانداردهاي سرياي انجام شود که عالوه ب گونه به

جویی در مصرف انـرژي   ، داراي باالترین ضریب بهره در مقایسه با انواع مشابه باشد تا صرفه
  محقق شود.

  
و یـا  براي تأمین روشنایی مورد نیاز سطح کار ترجیحاً، نور پردازي باید در سطح موضوع کار           2-4-9

ضع کار انجام شود. اتاق ها و فضاهاي بخش توان بخشی قلـب شـامل مـوارد    مو در محدوده
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یـا سـیار، یـا     زیر از این جمله است، که باید حسب مورد از چراغهاي معاینه سقفی، دیواري
  چراغهاي قابل نصب روي پیشخوان و مانند آن استفاده شود.

  
 سالن حرکت درمانی -
 اتاق معاینه بیمار -
 اطالعات، پذیرش و صندوق -
  کافه تریا -

  
انتخاب چراغ مناسب براساس کـاربري اتـاق   با محاسبات روشنایی عمومی و موضعی، باید            2-4-10

یب انعکاس، سطح کاري کـه شـدت روشـنایی در آن سـطح مـورد نیـاز اسـت،        ایا فضا، ضر
مناسب،  (CCT)یا حرارت رنگ قرینه  (CRI)انتخاب حرارت رنگ یا شاخص رنگ نموداري 

تـرین آن و سـایر    چگالی توان مورد نیاز روشنایی فضا و انتخاب کمترین یـا مناسـب   بررسی
  پارامترهاي موثر دیگر انجام شود.

  
جـویی   باید با توجه به صـرفه  توان بخشی قلببخش هاي روشنایی در  کنترل و فرمان چراغ          2-4-11

روشنایی با اسـتفاده از نـور روز   اي که در هنگام روز که  گونه در مصرف انرژي انجام شود، به
هـاي   بنـابراین در بیمارسـتان   گردد، روشنایی مصنوعی قطع و یا به حداقل برسد. تعیین می

تخـت بـا تاکیـد بـر تخصـص       1000تا  400اي، قطبی و کشوري با ظرفیت باالتر از  منطقه
ت بـه صـور   توان بخشی قلببخش هاي  اتاق درقلب، سیستم کنترل قطع و وصل روشنایی 

  باشد. ریزي  محلی و دستی و در راهروهاي بخش بصورت کنترل اتوماتیک قابل برنامه
  
  برنامه ریزي شود.  BMSکنترل ها می تواند توسط           2-4-12
  
  (Flexibility) يپذیر انعطاف            2-5
  
یـد بـا رعایـت    با تـوان بخشـی قلـب   بخـش  هـا و اجـزاي تاسیسـات برقـی      انتخاب سیستم           2-5-1

  شرح زیر صورت گیرد. پذیري به انعطاف
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اجـرا شـود کـه تـامین روشـنایی عمـومی و       اي طراحـی و   گونـه  سیستم توزیع برق باید به         2-5-1-1
و نیز تاسیسات مکانیکی  ت پزشکیها و تجهیزا چنین تغذیه الکتریکی دستگاه موضعی و هم

  پذیر باشد. آسانی امکان به
  
تـوان بخشـی   بخـش  در طراحی سیستم مدیریت انرژي ساختمان بیمارستان و از جمله در        2-5-1-2

هـاي   شود، سیستم استفاده نمی (BMS)، در مواردي که از سیستم مدیریت ساختمان  قلب
پارچـه   ها را بـا سیسـتم مزبـور یـک     اي طراحی شود که در آینده بتوان آن گونه فرعی باید به

  نمود.
  
 داخلـی   Dry wall)( وال هـا یـا دراي   بنـدي  غییرات احتمالی ناشی از تغییرکاربري در تیغهت        2-5-1-3

  برداري باید با سهولت و تخریب کمتر قابل اجرا باشد. بهره فضاها، در دوره
  
چنـین محـل نصـب و     هاي فشار ضعیف ، و هـم  هاي سیستم کشی ها وکابل کشی ر لولهیمس        2-5-1-4

اي انتخاب  گونه جزاي تاسیسات الکتریکی درون فضاهاي مورد نظر باید بهچگونگی استقرار ا
  پیدا کرد. "رسی دست"ها  آسانی به آن شود که در زمان انجام تغییرات بتوان به

  
باید با در نظـر   توان بخشی قلببخش اصلی و فرعی عادي و اضطراري  تابلوهاي توزیع نیم        2-5-1-5

و  Busbarهـا   ی شود. در این تابلوهـا ظرفیـت الکتریکـی شـینه    حاگرفتن نیازهاي آتی طر
بینـی و محاسـبه شـود.     با در نظر گرفتن بار اضـافی مـورد نیـاز پـیش     کلید اصلی تابلو باید

درصد اضافه در نظـر گرفتـه    25میزان  فضاهاي خالی داخلی تابلو و مدارهاي یدکی باید تا
  شود.

  
هـاي کابـل بایـد     چنـین سـینی   ها و هم ها و کابل مجاري عبور سیمهاي برق و  ظرفیت لوله        2-5-1-6

گرفته شود که امکان اضافه کردن مـدار در مسـیرهاي اصـلی و احتمـالی      اي در نظر گونه به
شـود. بنـابر ایـن    نحداکثر ظرفیت و اندازه نامی مجاز این مجاري اسـتفاده   فراهم باشد و از

ر و یـا افـزایش سـطح مقطـع مـدار بـراي       بـراي اضـافه کـردن مـدا     روبینی فضـاي رز  پیش
  باشد. گویی به تغییرات  پاسخ
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  (Redundancy) پایداري کارکرد            2-6
  
حداقل داراي یـک تـابلو بـرق عـادي و یـک تـابلو بـرق اضـطراري          توان بخشی قلببخش            2-6-1

اي، قطبـی و   هـاي منطقـه   که بخش مزبـور در بیمارسـتان   . نظر به اینبوداختصاصی خواهد 
 شود، تعداد ایـن تابلوهـا   ریزي می تختخواب برنامه 1000تا  400کشوري با ظرفیت باالتر از 

  افزایش باشد. ها قابل متناسب با شرایط و نیاز طرح
  
شـود، بایـد    آمپر تغذیه مـی  15از  شکه به وسیله سیستم برق سه فاز یا با بی ئیها دستگاه         2-6-1-1

گونه مدارهاي فرعی باید از  ثابت به مدارهاي فرعی با فیوز جداگانه متصل شود. اینبصورت 
  تغذیه شده و به یک ایزوالتور منتهی شود. ،تابلوي توزیع

  
در سالن حرکت درمانی باتوجه به استقرار دو دستگاه مانیتورینگ تله متري بـراي کنتـرل               2-6-2

قلب بیماران در حین انجام حرکـات تمرینـی و همچنـین    از   (EKG)الکترو کاردیوگرافی 
امکان انجام عملیات احتمالی تجدید حیات قلبی و تنفسی و امکان استفاده از دستگاه هاي 

  التور، ماشین تنفس و مانند آن، شرایط زیر باید رعایت شود:یدیفیبر
  
  ذیه شود.داراي تابلو اختصاصی بوده و از سیستم برق اضطراري تغ       2-6-2-1
  
بـا تأکیـد بـر تخصـص      می شود که در بیمارستان هاي منطقه اي، قطبی و کشوري توصیه       2-6-2-2

قلب، تابلو برق فوق از دو مدار مجزا و از طریق دو تابلوي مجـزاي مبـدأ تغذیـه شـود تـا در      
و  ( Changeover )صورت بروز اشکال فنی در یک مدار تغذیه، از طریق کلیـد دوطرفـه   

  تغذیه از مدار دوم انجام شود. ( automatic )جیحاً خودکار تر
  
انتخاب حفاظت مدارها و سلکتیویته حفاظت ها به دقت انجام شود تا قطعی مـدارها در اثـر         2-6-2-3

  عمل کلیدهاي خودکار در تابلو برق، به حداقل کاهش یابد.
  
   کننـده پارامترهـاي حیـاتی بیمـار، تـنفس،     پریزهاي برق تغذیه کننـده تجهیـزات کنتـرل           2-6-2-4

التور، پمپ هاي تزریق خودکار و غیره باید داراي تقسیم بندي مشخص با حفاظـت  دیفیبری
  هاي مدارهاي مربوط باشد.
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سیستم مانیتورینگ تله متري باید از طریق یک مدار مسـتقل بـا حفاظـت مربـوط تغذیـه              2-6-2-5
  شود.

  
الزم است که براي کنترل شـرایط  سالن هاي حرکت درمانی هاي تهویه مطبوع در  سیستم        2-6-2-6

در زمـان بهـره بـرداري    (دما، رطوبت نسبی، تعویض هوا، تصفیه هوا و فشارهاي نسبی)  هوا
هاي تاسیسات مکانیکی این افضاها بایـد از   وقفه کار کند. براي تامین این شرایط سیستم بی

  برق اضطراري تغذیه شود.
  
شود کـه مـدار    که دستگاه هوارسان با یک دمنده اضافی انتخاب شود، توصیه می در صورتی       2-6-2-7

، مدارهاي کنترل، و غیره بـا  هاي مربوط انداز، حفاظت تغذیه اضافی با کلید مغناطیسی یا راه
  توجه به شرایط طرح، در نظر گرفته شود.

  
سـرویس هـاي بهداشـتی، رخـتکن هـا، دوش و      ري کـارکرد  در مواردي که به منظور پایـدا           2-6-3

هاي تخلیه هـوا از   و اتاق نظافت بخش، مکنده رختکن بیماران، توالت و دستشویی کارکنان
شـود   شود و یا این که مکنده تخلیه هوا با دو موتور در نظر گرفته می نوع دوگانه انتخاب می

طور خودکـار وارد مـدار    رها، موتور دیگر بهاي که در صورت از کار افتادن یکی ازموتو گونه به
  گرفته و رعایت شود: رمورد توجه قرا شود، موارد زیر باید

  
  تامین شود. تابلوي برق اضطراري هاي تخلیه هوا باید از تغذیه الکتریکی مکنده         2-6-3-1
  
شـود کـه مـدار تغذیـه      یشود، توصیه م که تخلیه هوا بصورت دوگانه طراحی می در صورتی        2-6-3-2

هـاي مربـوط، مـدارهاي کنتـرل و      انداز، حفاظـت  مکنده هواي دوم با کلید مغناطیسی یا راه
  غیره با توجه به شرایط طرح، در نظر گرفته شود.

  
  عملی می باشد.  BMSکنترل مکنده هاي تخلیه هوا با سیستم       2-6-3-3
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  کنترل عفونت              2-7
  

به منظور کنترل عفونت از راه گردش هـوا در بخـش تـوان بخشـی قلـب بـه وسـیله ایجـاد                             
فشارهاي مثبت و منفی در فضاهاي مختلف آن، نکات زیر باید در تأسیسـات برقـی، بخـش    

  مزبور در نظر گرفته شده و رعایت شود.
  
تاسیسات مکانیکی، از نظر تغذیـه از  زهاي براساس نیاتغذیه برق و مدارهاي کنترل و فرمان            2-7-1

بینـی و در   هاي کنترل و فرمان در طرح پـیش  چنین سیستم برق عادي و یا اضطراري و هم
  نظر گرفته شود.

  
هـاي  ، نظافت و توالت جمع آوري کثیفهاي  براي برقراري دائمی فشار نسبی منفی در اتاق           2-7-2

کننده فشار نسبی منفی در این فضاها از جملـه تخلیـه    بخش، سیستم تامین یا خارج داخل
آهنگ بـا نیازهـاي    هوا باید از تابلو برق اضطراري تغذیه و مدارهاي کنترل و فرمان الزم، هم

  تاسیسات مکانیکی در نظر گرفته شود.
  
  کنترل صداي نامطلوب           2-8
  

، از نظر آسـایس بیمـاران قلبـی و    وان بخشی قلببخش تدر  کنترل میزان صداي نامطلوب                     
ي خـدمات    چنین تمرکز کارکنان پزشکی و پرستاري براي انجام وظـائف محولـه و ارائـه    هم

ی حائز اهمیت است. عوامل موثر در ایجاد نوفـه در سیسـتم تاسیسـات برقـی شـامل      ندرما
  باشد. حریق می سانی (صوتی) و زنگ اعالم ر سیستم پیام

  
بلنـدگوهاي آن بایـد از طریـق     اطالعات و پذیرش،بینی سیستم صوتی در  در صورت پیش            2-8-1

     و ، تحـت کنتـرل بـوده و حـد شـدت صـوت، فقـط بـراي پرسـتاران         مسـتقل  ولوم کنتـرل 
  قابل شنیدن باشد. سین هانیتک

  
بخش،  مسئولهاي  اقچون ات هم بخش توان بخشی قلب، دفاترسیستم صوتی مورد نیاز در            2-8-2

 کالس آموزش بیماران، دفتـر تراپیسـت   سالن انتظار، پذیرش،، دفتر پرستاران ، دفتر منشی
هـاي   و مانند آن، باید با در نظر گرفتن نصب ولـوم کنتـرل مسـتقل در اتـاق     ها و پرستاران

  مزبور اجرا شود.
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د متناسب با قدرت بلندگوها انتخـاب  قدرت ولوم کنترل هاي مورد استفاده در این بخش بای         2-8-3

  شود.
    
نظر به این که هشدار حریق در بیمارستان به طور کلی باید به کادر بیمارستان اعـالم شـود             2-8-4

و نه به بیماران، و این کارکنان بیمارستان هستند که مسئول اقدامات اولیه براي مبـارزه بـا   
چنین بیماران نبایستی بیهوده با صـداي   باشند و هم یآتش و انتقال بیماران به محل امن م

بخـش  آژیر مضطرب و ناراحت شوند، بنابر این براي اعالم خطر در هنگـام بـروز حریـق در    
گونـه مـوارد بایـد از     باشد و در این حریق مجاز نمی ، استفاده از زنگ اعالم توان بخشی قلب

 استفاده شود. اطالعات و پذیرشاز دیداري) و قابل رویت  زن مخصوص (عالئم چراغ چشمک
  قابل انجام است. BMSبرنامه ریزي آن درسیستم 

  
  تداخل امواج الکترو مغناطیسی             2-9
  

دستگاه ها و تجهیزات پزشکی الکترونیکـی تشخیصـی و درمـان مـورد اسـتفاده در سـالن                            
گاه مانیتورینــگ تلــه متــري و   حرکــت درمــانی و اتــاق معاینــه بیمــار ماننــد دســت      

به امواج الکترومغناطیسی حساس مـی باشـد. بنـابراین بـه      ( ECG )  الکتروکاردیوگرافی 
منظور کاهش اثرات تداخل این گونـه امـواج بـر روي دسـتگاه هـاي نـامبرده در طراحـی و        

گرفتـه   اجراي سیستم تأسیسات برقی این نوع اتاقها و فضاها موارد زیر باید مورد توجه قرار
  و رعایت شود.

  
در مواردي که در سالن حرکت درمانی و اتاق هاي معاینـه بیمـار بـراي تـأمین روشـنایی از       2-9-1

 ا بایـد مجهـز بـه باالسـت الکترونیکـی     چراغ هاي فلورسـنت اسـتفاده مـی شـود. چـراغ هـ      
(Electronic Ballast)         باشد و در صورتیکه در ایـن گونـه چـراغ هـا از باالسـت القـایی

 از بدنه چراغ نصب گردد. جات زیر در خارکشود، باالست باید با توجه به ن استفاده
 

راغ هـاي فلورسـنت از دسـتگاه هــاي    حـداقل فاصـله باالسـت هـاي القـایی تکـی درون جـ              2-9-1-1
  ، سه متر تعیین شده است. DIN/VDE0107مانیتورینگ و مانند آن ، برابر استاندارد 
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که باالست هاي القایی چراغ هاي فلورسـنت بصـورت گروهـی در داخـل تـابلو      در مواردي         2-9-1-2
ــنت و        ــراغ فلورس ــی، چ ــایی گروه ــت الق ــله باالس ــود، فاص ــی ش ــب م ــه نص ــجداگان  ای

ماتورهاي ایزوله از دسـتگاه هـاي مانیتورینـگ و ماننـد آن بـراي هـر بیمـار برابـر         ترانسفور
  د.،  دست کم شش متر خواهد بو DIN/VDE0107 استاندارد

  
سیم کشی تمام مدارهاي سیستم روشنایی در سالن حرکت درمانی و اتـاق معاینـه بیمـار و          2-9-1-3

در مواردي که از دستگاه هاي مانیتورینـگ، الکتروکـاردیوگرافی و سـونوگرافی و ماننـد آن     
باالسـت  (می شود، در صورت استفاده از چراغ هاي فلورسنت بدون باالسـت القـایی   استفاده

 )یی نصب شده در تابلو جداگانه و یا چراغ هاي فلورسنت مجهز به باالسـت الکترونیکـی  القا
    لولــه هــاي فــوالدي اجــرا گــردد. ،  بایــد در داخــل  DIN/VDE0107برابــر اســتاندارد 

سیستم هاي این مدارها باید ابتدا بهم تابیده شده و سـپس در داخـل لولـه هـاي فـوالدي      
     کشیده شود.

 
با شبکه توزیع برق فشار ضعیف اصلی که از نزدیکی سالن حرکـت درمـانی و    یزرهارافاصله      2-9-2

اتاق معاینه بیمار عبور می کند، باید دست کم برابر شش متر از دستگاه هاي مانیتورینـگ،  
و مانند آن براي هر بیمار در نظر گرفتـه شـود. درصـورت عبـور شـبکه       الکتروکاردیوگرافی

ایـن   ، کننده تابلوهاي فشار ضعیف بخش توان بخشـی قلـب   توزیع برق فشار ضعیف تغذیه
تـابلوي   زمـین اتصـال  لوله ها به سیستم کابلها باید در داخل لوله هاي فوالدي اجرا گردد و 

  برق بخش یاد شده متصل شود.
  

  سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک   2-10
  
شـوري بـا ظرفیـت    سیستم کابل کشی مخابراتی در بیمارستان هاي منطقه اي، قطبی و ک     2-10-1

تختخواب با تأکید بر تخصصی قلب باید از نوع ژنریـک برابـر نشـریه شـماره      1000تا  400
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیسـتم کابـل کشـی مخـابراتی ژنریـک       "با عنوان  587

ایـن گونـه سیسـتم هـا      طراحی و اجـرا شـود.   ISO/IEC11801ا استاندارد ی "ساختمان
هـا) ، مـتن، تصـویر و ویـدئو را دربـر            شامل صـدا، دیتـا (داده   کاربري هاي مختلف وسیعی

 می گیرد.
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بــراي محــدوده هــایی کــه توزیــع خــدمات  ISO/IEC 11801اســتاندارد  یــادآوري :
متر است، بهینه شده است. هرچند اصول آن را می توان براي  2000مخابراتی آن حداکثر 

  تاسیسات وسیع تر نیز مورد استفاده قرار داد.
 

شـامل   ISO/IEC11801و اسـتاندارد   587سیستم کابل کشی ژنریک بر اساس نشریه           2-10-2
 موارد استفاده و امکانات زیر است : 

  
 امکان کاربري کابل ها و کانکتورهاي مسی یا فیبر نوري  2-10-2-1

 
 پاسخگویی به کاربري هاي مختلف با استفاده از یک سیستم کابل کشی واحد     2-10-2-2
 

      یش بینی نشده در طرح اولیـه و عـدم  تأمین و تکافوي سیستم کابل کشی براي موارد پ      2-10-2-3
 نیاز به کابل کشی روکار پس از اتمام کارهاي ساختمانی

  
        قابلیت انعطاف سیستم براي انجام اصالحات و تغییرات با دسترسی هـاي آسـان و صـرفه           2-10-2-4

 اقتصادي 
 

 سهولت عیب یابی در سیستم کابل کشی     2-10-2-5
 

 یکنواختی کابل کشی در کلیه نقاط ساختمان و محوطه      2-10-2-6
 

 سهولت راهبري و نگهداري سیستم      2-7- 10- 2
  
 ( BMS ) سامانه مدیریت هوشمند ساختمان    2-11

(Building Management System)    
  
ور صـرفه جـویی و مـدیریت انـرژي و     استفاده از سامانه مدیریت هوشمند ساختمان به منظ 2-11-1

کنترل مناسب دما، رطوبت و کیفیت هوا و تأمین آسـایش و ایمنـی بیمـاران و اسـتفاده از     
نور طبیعی در فضاهاي درمانی از جمله در بخش توان بخشـی قلـب در بیمارسـتان هـاي     

 تختخـواب قابـل توصـیه    1000تـا    400منطقه اي، قطبی و کشوري با ظرفیـت بـاالتر از   
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ست. در این گونه سیستم ها همچنین می توان کنترل ایمنی، مدیریت بار الکتریکی، امور ا
  نیز در قالب یک سیستم یکپارچه تأمین نمود. راپرسنلی و بیماران و کنترل تجهیزات 

 
مهمترین کاربري ها و مواردي که در مدیریت هوشمند بیمارسـتان هـا از نظـر مـدیریت                2-11-2

بهینه سازي مصرف انرژي و هزینه اقتصادي توجیه پذیر مـی باشـد بـه قـرار زیـر      ایمنی و 
 است:

  
 کنترل و تنظیم روشنایی -

 کنترل تهویه مطبوع -

 کنترل ایمنی ( آتش سوزي، نشت گاز و آب) -

 مدیریت میزان بار و انرژي مصرفی -

 مانیتور کردن خطاها ( روشنایی، تجهیزات مکانیکی و غیره ) -

 ربین ها، تردد و دسترسی مکان هاي خاص )مدیریت امنیت ( دو -

 کنترل سیستم هاي ارتباطی و نمایشگر -

 کنترل پرده ها و پنجره ها -

  
طراحی و اجراي سیستم هاي مدیریت هوشمند ساختمان هاي بیمارستانی باید با توجه بـه          2-11-3

انیتورینـگ  نیازهاي کنترل هوشمند و شناسایی روش ها، تجهیزات و پروتکل هاي مناسب م
و هوشمند سازي برابر استانداردهاي شناخته شده و معتبـر جهـانی همچـون اسـتانداردهاي     

  ;زیر انجام شود
  

- ISO 16484: Building Automation and Control Systems 

- BS/EN 15232 : Energy Performance of Buildings 

- IEC 62541 : OPC United Architecture 
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  ایمنی                   3
  
   )IEC 60364-7-710(بر اساس استاندارد  ایمنی در برابر شوك و برق گرفتگی             3-1
  

منظور حفاظت بیماران قلبی در برابر شوك و برق گرفتگی ناشی از استفاده از تجهیـزات   به                     
و با توجه بـه شـرایط    توان بخشی قلب  شالکتریکی و الکترونیکی تشخیص و درمان در بخ

آمیز زیر، در طراحی و اجراي سیستم تاسیسات برقی بخش یاد شده باید تمهیـدات   مخاطره
  نظر گرفته شود. بینی و در شرح مندرج در این قسمت پیش الزم به

  
  تعاریف           3-1-1
  

راهنماي طراحـی تاسیسـات   " 7جلد سوم از کتـاب   ها و اصطالحات زیر به براي تعاریف واژه                     
  نگاه کنید. " ي خدمات قلب برقی مجموعه

  
 Medical Location  مکان درمانی    -

 Intra-Cardiac Procedures  هاي درون قلبی شیوه    -

 Applied Parts  قسمت در تماس    -

 Exposed Conductive Part  بدنه هادي    -

 Patient Environment  محیط بیمار    -

 Extraneous Conductive Part  ناوابستهقسمت هادي     -

 Medical Electrical Equipment  تجهیزات الکتریکی پزشکی    -

  
  آمیز شرایط مخاطره           3-1-2
  

  هاي درمانی عمومی شامل موارد زیر است: آمیز در مکان شرایط مخاطره                      
  
  ها و تجهیزات الکتریکی پزشکی نشت جریان برق بیش از حد مجاز از دستگاه         الف)      
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کـرد برقـی تجهیـزات     بوجود آمدن اختالالت الکتریکی و مغناطیسی که ممکن است بر عمل        ب)        
  موثر باشد.

  
   ز مواد ضـدعفونی کننـده و ماننـد    ال و یا گازهاي ناشی اعوجود برخی گازهاي طبی قابل اشت       پ)        

  آن  
  

  بر مخاطرات احتمالیاعدم توانایی بیمار براي واکنش طبیعی در بر        ت)         
  
  سیستم تغذیه الکتریکی تجهیزات پزشکی           3-1-3
  
 هـاي درمـانی   تغذیه الکتریکی تجهیزات پزشکی تشخیص و درمان مـورد اسـتفاده در مکـان          3-1-3-1

هـاي عمـومی    در بیمارستان (Cardiac Services)هاي مختلف خدمات قلبی  واقع در بخش
هاي زیر باید با توجـه بـه شـرایط و مخـاطرات      ها و قسمت شامل بخشوفوق تخصصی قلب 

 IEC 60364-7-710ها و مقررات مندرج در اسـتاندارد   بندي اساس طبقه ها بر موجود در آن
  طراحی و اجرا شود.

  
  درمانگاه قلب        )الف     

  
  بستري موقت قلب       ب)
  

  قلب اورژانس       پ)
  

    (Inter.CCU)مراقبت متوسط قلب  و (ICCU)هاي مراقبت ویژه قلب  بخش       ت)
  

  (CNIDU)بخش خدمات تشخیصی غیر تهاجمی قلب        ث)
  
  ها فضاهاي تشخیصی غیر تهاجمی قلب در سایر بخش       ج) 

  
  تشخیصی کاتتریزاسیون قلب  بخش        چ)
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  بخش اعمال جراحی قلب باز        ح)
  

  بخش مراقبت ویژه جراحی قلب        خ)
  
  بخش توان بخشی قلب         د)

  
هاي درمانی و مقررات مربوط به تغذیه تجهیزات پزشکی در درمانگاه قلـب،   بندي مکان طبقه      3-1-3-2

راهنماي طراحی تاسیسـات  " 7قلب در جلد سوم از کتاب  بخش بستري موقت قلب و اورژانس
  ارائه شده است. "ي خدمات قلب برقی مجموعه

  
هـاي   تغذیـه تجهیـزات پزشـکی در بخـش     هاي درمانی و مقررات مربوط به بندي مکان طبقه      3-1-3-3

 راهنماي طراحی تاسیسـات " 8مراقبت ویژه قلب و مراقبت متوسط قلب در جلد سوم از کتاب 
  درج شده است. "مراقبت ویژه قلب و بخش مراقبت متوسط قلب برقی بخش

  
بندي و مقررات تغذیه تجهیزات پزشکی در بخش خدمات تشخیصـی   ضوابط مربوط به طبقه       3-1-3-4

راهنمـاي طراحـی تاسیسـات برقـی بخـش خـدمات       " 9غیر تهاجمی قلب در جلد سوم از کتاب 
  ست.آمده ا  "تشخیصی غیر تهاجمی قلب

  
هاي تشخیصـی   ررات تغذیه تجهیزات پزشکی در بخشبندي و مق معیارهاي مربوط به طبقه       3-1-3-5

 راهنماي طراحی تاسیسات برقی" 10انژیوگرافی قلب و کاتتریزاسیون قلب در جلد سوم از کتاب 
  ارائه شده است. " بخش کاتتریزاسیون قلب

 
ي و مقررات تغذیه تجهیزات پزشکی در بخش اعمـال جراحـی   ضوابط مربوط به طبقه بند         3-1-3-6

راهنماي طراحی تأسیسات برقی بخش اعمال جراحـی   " 11قلب باز در جلد سوم از کتاب 
  ارائه شده است. "قلب باز 

  
ضوابط مربوط به طبقه بندي و مقررات تغذیه تجهیزات پزشکی در بخـش مقراقبـت ویـژه            3-1-3-7

راهنماي طراحی تأسیسات برقـی بخـش مراقبـت     " 12سوم از کتاب  جراحی قلب در جلد
  درج شده است   "ویژه جراحی قلب

 خش توان بخشـی قلـب  بندي و مقررات تغذیه تجهیزات پزشکی در ب ضوابط مربوط به طبقه       3-1-3-8
  در این راهنما درج شده است.
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  هاي درمانی بندي مکان گروه           3-1-4
  

هاي درمانی با توجه به نوع تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در آن به سـه گـروه بـه     مکان                     
  بندي شده است. جدول زیر طبقه شرح

  
  

           
  نوع تجهیزات پزشکی هاي درمانی با توجه به بندي مکان جدول گروه                               

  زشکیتوع تجهیزات پ  گروه مکان درمانی
  هاي درتماس با بدن وجود ندارد قسمت  گروه صفر
  با اجزاي خارجی بدن در تماس استکه هایی  قسمت   -الف  گروه یک

گیرد اما با قلب در  با مایعات بدن در تماس قرار می که هایی قسمت    -ب
  باشد تماس نمی

  گیرد. باشد و یا در داخل آن قرار می هایی در تماس با قلب می قسمت  گروه دو

  
  بخش توان بخشی قلبهاي درمانی  سیستم تغذیه نیروي برق در مکان           3-1-5
  
 TN-Sاز نـوع   خش توان بخشـی قلـب  بهاي درمانی  سیستم تغذیه تاسیسات برقی در مکان        3-1-5-1

در سراسـر سیسـتم    (PE)یک هادي حفاظتی مجـزا   خواهد بود. در این نوع سیستم باید از
  برق استفاده شود.توزیع 

  
-TNو  TN-Cهاي  تمساستفاده از سی 2-312-710بند فرعی  IEC 60364براساس استاندارد       3-1-5-2

C-S هاي پزشـکی از تـابلوي    نماهاي درمانی و ساخت در تاسیسات برق بیمارستان در مکان
  اصلی به پایین مجاز نخواهد بود.

  
  اتاق ها و فضاهاي گروه یک به شرح زیر است:  بخش توان بخشی قلب داراي        3-1-5-3
  

    اتاق معاینه بیمار     -

   سالن هاي حرکت درمانی     -
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 متر از سطح کف  5/2در این گونه فضاها مدارهاي تغذیه تجهیزات مستقر در ارتفاع تا                      
 RCD)(Reduced Current(تمام شده باید مجهز به وسایل حفاظتی جریان تفاضلی

Protective Device(  برابر استاندارد هايIEC61008  وIEC61009 .باشد  
                     

  
آمپر باشد، جریان اسمی تفاضلی عمل  63مدارهایی که وسیله حفاظتی اضافه جریان آن تا           الف)      

  آمپر باشد. میلی 30وسیله باید برابر یا کمتر از 
  
آمپـر باشـد، جریـان اسـمی      63مدارهایی که وسیله حفـاظتی اضـافه جریـان آن بـیش از                 ب)     

  آمپر باشد. 3/0تفاضلی عمل وسیله مورد استفاده باید برابر یا کمتر از 
  

بـراي تجهیـزات    جریان هاي نشـتی دائمـی مجـاز در شـرایط عادي(غیراتصـالی)      -ادآوريی
میلی آمپر تعیـین   5برابر با IEC60601 ستاندارد پزشکی الکتریکی نصب ثابت بر اساس ا

شده است. الزم است اطمینان حاصل شود که استفاده همزمان شـماري تجهیـزات کـه بـر     
  روي یک مدار قرار دارد سبب قطع ناخواسته جریان تفاضلی نشود.

  
لزوم ، بسته به ریان تفاضلی مورد هاي ج هاي یک و دو دستگاه هاي درمانی گروه در مکان       4- 3-1-5

(حفاظت در برابر جریان خطاي زمین متناوب و ضربان  Aریان خطاي ممکن، باید از نوع ج
، یا از نوع  )Protection Against AC Pulsating DC Earth Fault Currents(   مستقیم)

B (حفاظت در برابر جریان خطاي زمین مستقیم)                                       

)Protection Against Pure DC Earth Fault Currents  (.باشد  
  

بـراي   TN-Sدار درسیسـتم   هاي هادي بـرق  بندي شود که سطح عایق توصیه می -یادآوري                      
  حصول اطمینان بازرسی و کنترل شود.

  
ا یا عایق بـوده و  زن مجدار سیستم نسبت به زمی هاي برق تمامی قسمت ITدر سیستم تغذیه       3-1-5-5

طـور مسـتقیم و مسـتقل از اتصـاالت زمـین       ، از نظر الکتریکی، بـه هاي هادي تجهیزات بدنه
  سیستم نیرو، به زمین متصل خواهد بود.
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    ولتاژ کردن بندي اضافی براي هم هم           3-1-6
  
سـالن هـاي حرکـت درمـانی،     چـون   هاي درمـانی گـروه اول و دوم هـم    در هر یک از مکان                     

هـاي   ولتاژ کردن باید براي از بین بردن اختالف ولتاژ بـین قسـمت   بندي اضافی براي هم هم
  متري از کف قراردارد، نصب شود: 5/2زیر که در فاصله 

  
  شینه هادي حفاظتی    -
  (بیگانه) ناوابستههاي هادي  قسمت    -
                                                  ندهکن هاي تداخل پرده جلوگیري از میدان    -

)  Screening Against Electrical Interference Fields(  
  )Screening Grids of Conducting Floors(  هاي هادي پرده ضد تداخل کف    -
ماننـد چراغهـاي معاینـه در صـورتی کـه از            SELVبدنه هاي هادي تجهیـزات     -

  زبور استفاده شود.سیستم م
  

  لرزه حفاظت در برابر زمین            3-2
  
 "متوسـط "یـا   "باال"در مواردي که بیمارستان در محلی ساخته شود که سطح خطر زلزله            3-2-1

بخش توان باشد، باید در طراحی و اجراي تاسیسات برقی ساختمان بیمارستان، از جمله در 
  زم با اهداف زیر صورت گیرد: هاي ال بینی ، پیشبخشی قلب

  
  کاهش مخاطرات احتمالی در هنگام وقوع زلزله و پس از آن    -
  حفاظت و تامین جان افراد در هنگام وقوع زلزله و پس از آن      -
  برداري از آن، پس از وقوع زلزله منظور بهره ساختمان به تصرف و استقرار در    -
ه از      ماننـد چراغهـاي معاینـه در صـورتی کـ      SELVبدنه هاي هادي تجهیزات     - 

  شود. سیستم مزبور استفاده
  
اي طراحـی،   گونـه  خیـز بایـد بـه    ها و تجهیزات برقی مورد استفاده در مناطق زلزلـه  دستگاه           3-2-2

هـا و   هاي ناشـی از زلزلـه مقـاوم باشـد. دسـتگاه      ساخته و سوار شده باشد که در برابر تکان
ــور  تجهیــزات نصــب ــیم اصــلی و فرعــی،   –ثابــت ماننــد موت ــور، تابلوهــاي اصــلی، ن ژنرات

طورکامل در یک طـرف درز انبسـاط سـاختمان اسـتقرار      ترانسفورماتورها و مانند آن باید به
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نماید، باید با اسـتفاده از   هاي برق از درز انبساط ساختمان عبور می یابد. در مواردي که لوله
زلزلـه و  دو جهت عمودي به اندازه طـول کامـل درز    واند در هرهاي قابل انعطافی که بت لوله

  جابجا شود، محافظت گردد.انبساط 
  
  گیرد: اي (تاسیسات برقی) با اهداف زیر صورت می سازي اجزاي غیر سازه مقاوم           3-2-3
  

هـاي تاسیسـات    هـا و سیسـتم   گیري از سقوط، برخورد، خرابی و خسارت در دسـتگاه  پیش         )الف        
  ها در موارد زیر: سازي آن برقی فشار متوسط، فشار ضعیف و جریان ضعیف، و مقاوم

  
                  کلیدهاي قطع   -  ترانسفورماتورهاي برق   -

)Disconnect Switches(  
  مراکز کنترل   -  تجهیزات پست برق   -
  لکتریکی پزشکیهاي ا دستگاه   -  ژنراتور و نیروگاه برق اضطراري   -
  هاي صوتی و تصویري سیستم   -  تابلوهاي توزیع اصلی و فرعی عادي و اضطراري   -
کشـی و   هـا و مجـاري سـیم    کشـی  ها، لولـه  کانال   -

  کشی لکاب
  تجهیزات برقی و مخابراتی   -

  هاي تلفن و اینترکام سیستم   -  هاي کابل سینی   -
ــتم    -  تجهیزات و لوازم شبکه   - ــدار و  سیســ ــخیص، هشــ تشــ

  حریق اعالم
  سیستم مادر ساعت   -  هاي نصب ثابت و آویز چراغ   -
  سیستم فراخوان پرستار   -  کلیدهاي تبدیل خودکار   -

  
و بـویژه تجهیـزات و    3-2-3در طراحی و اجراي تاسیسات برقـی، اجـزاي منـدرج در بنـد               3-2-4

ماننـد تابلوهـاي    تـوان بخشـی قلـب   ر بخـش  هاي ثابت و متحرك مورد اسـتفاده د  دستگاه
هـا، و   ها و ساعت روشنایی عمومی و موضعی، کنسولهاي  اصلی و فرعی توزیع برق، چراغ نیم
و غیره، باید یک به یـک مـورد    هاي مانیتورها، کامپیوتر چنین تابلوهاي لیزري و دستگاه هم

خـاب شـود و محاسـبات    سازي هر یـک راه حـل مناسـب انت    گیرد و براي مقاوم مطالعه قرار
ي این کـار انجـام    سازي باید با استفاده از لوازم و تجهیزات ویژه اي صورت گیرد. مقاوم سازه
  شود.
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اي مهار شـده باشـد کـه زلزلـه      گونه اجزاي تاسیسات برقی باید در محل نصب و استقرار به           3-2-5
پرتـاب شـدن، قطعـی مـدارها و     ها، تصادم، حرکت ناخواسـته،   موجب از کار افتادن سیستم

  ها نشود. شبکه
اتصال هر یک از اجزاي تاسیسات برقی به سازه ساختمان باید بر اساس ضوابط منـدرج در             3-2-6

  هاي معتبر انجام شود. استانداردها و دستورالعمل
  
دي در سـاختمان و  براي افزایش حاشیه ایمنی و کاهش خطر و تامین تصرف و استقرار بعـ            3-2-7

هـاي منتشـره از    اي، تاسیسات برقـی بایـد طبـق دسـتورالعمل     سازي اجزاي غیر سازه مقاوم
  جانب مراجع معتبر فنی از جمله مدارك زیر طراحی و اجرا شود.

  
 FEMA 356/11اي سـاختمان برابـر اسـتاندارد     سازي اجـزاي غیـر سـازه    مقاوم    -

    "ضوابط آژانس فدرال مدیریت بحران"
: بهسـازي   فصـل نهـم   –هـاي موجـود    اي سـاختمان  دستورالعمل بهسازي لـرزه     -

  1381 –اي  اجزاي غیر سازه
  2004 –نیا  از کتاب بزرگ 19فصل     -

Seismic Analysis and Design 
Non Structural Elements  

  ها در برابر زلزله حفاظت و نصب چراغ   -
 UL 1508 Laminar- Lighting Fixtures and Supports 

ــات نگهــداري اجــزاي غیرســازه     - ــه  الزام  Seismic Restraintاي در برابرزلزل
Requirements for Non-Structural Component (Section 13081)                   ُ  

  
  آتش و دود             3-3
  

هاي الزم براي  بینی باید پیش طراحی و اجراي تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلبدر                         
  ت در برابر اتش ودود به شرح زیر بعمل اید.حفاظ                        

  
  حفاظت در برابر آتش          3-3-1

، بخش توان بخشی قلـب براي حفاظت در برابر آتش در ساختمان بیمارستان و از جمله در                      
حریق خودکار متناسب با مورد مصرف طراحـی و   باید یک سیستم تشخیص، هشدار و اعالم

  اجرا شود.
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  استاندارد طراحی و اجرا       3-3-1-1
  
حریـق بایـد برابـر     ریزي، طراحی، نصب و نگهداري سیستم تشخیص، هشدار و اعـالم  برنامه                     

 BS 5839چـون  ر و شناخته شده جهانی همباردهاي معتیکی از استاندیا  622نشریه شماره 
   انجام شود. HTM 82همراه با 

  
  برنامه ریزي شود. دبراي تشخیص، هشدار و اعالم حریق می توان BMSسیستم      الف)        

  
   Fire Zoning and Compartmentationبندي و محصور نمودن آتش  منطقه       3-3-1-2
  

رسـی سـریع بـه     آتش و دست بندي شامل سهولت شناسایی منطقه بر اساس ضوابط منطقه                     
هـاي الزم، شـروع بـه تخلیـه      آن، جلوگیري از سرایت آتش به نقـاط دیگـر، تـدارك کمـک    

رسـانی   باشـند، و اطـالع   دار یـا برانکـار مـی    اضطراري سریع بیمارانی که روي صندلی چـرخ 
بایـد بـا توجـه بـه مـوارد زیـر        خـش تـوان بخشـی قلـب    بنشانی،  موقع به مسئولین آتش به

  بندي شود: منطقه
  

  ضوابط کلی         الف)      
  

بایـد،   (Detection Zones)رسی بیمار، مناطق تشخیص حریق  در فضاهاي دست    -
  منطبق باشد. (Alarm Zones)حریق  با مناطق اعالم

ریق ممکن اسـت از بـیش از   ح هاي اعالم رسی بیمار منطقه مناطق غیر دست در    -
  یک منطقه تشخیص حریق تشکیل شود.

  حریق جداگانه باشد آمیز باید داراي منطقه تشخیص یا اعالم هاي مخاطره بخش    -
رسی  یعنی مسافتی که باید براي مشاهده نقطه حریـق طـی شـود     فاصله دست    -

  متجاوز باشد. متر  30نباید از 
 (Zone)هـر منطقـه یـک زون     (Conventional)ارف حریق متع در سیستم اعالم    -

حـداقل در   (Addressable)پـذیر   حریـق آدرس  شود و در سیستم اعالم تلقی می
  استفاده شود.به آن منطقه، باید از ایزوالتور  (loop)ورود و خروج مدار 
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   بندي آتش منطقه         ب)         
  

  منطقه آتش محسوب می شود.  بخش توان بخشی قلب یک                       
  اتاق هوارسان ، یک منطقه آتش محسوب می شود.

  اتاق برق ، یک منطقه آتش محسوب می شود.
    کافه تریا، یک منطقه آتش در نظر گرفته می شود.                      

    اتاق کپسول هاي گازهاي طبی، یک منطقه آتش محسوب می شود.                        
  
  
  (Interlock Systems) ها قفلی سیستم هم      3-3-1-3
  

  قفلی کنترل شود: حریق با استفاده از سیستم هم هاي زیر باید با سیستم اعالم سیستم                      
  

  سیستم هوارسانی         الف)      
  

ي مجـاور آن   سبت بـه منطقـه  سوزي در هر منطقه ، فشار هواي آن منطقه ن به هنگام آتش                     
باید منفی باشد تا حریق از طریـق هـوا بـه منـاطق مجـاور سـرایت نکنـد. تـامین سیسـتم          

هاي هوارسانی و تخلیـه هـوا بایـد بـا ایـن       قفلی الزم در سیستم کنترل و فرمان سیستم هم
  بندي آتش، مطابقت داشته باشد. هدف انجام گرفته و سیستم کنترل و فرمان با منطقه

  
  درِ ورودي بخش          ب)       
  

حریـق اینتـرالك شـود     باید بـه سیسـتم اعـالم   و درِ فرار قفل الکترونیکی درِ ورودي بخش                      
  چنان باز باقی بماند. باز شده و هم صورت خودکار هر باي که در صورت بروز حریق، د گونه به

  
   ل ها و باز شدن درهاي ورودي و فرار برنامه ریزي می شود.  کنتر BMSدر سیستم          )پ        

  
  خاموش کردن آتش      3-3-1-4
  

  و فضاهاي مرتبط با آن به شرح زیر خواهد بود: توان بخشی قلببخش  درکنترل حریق                       
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  هاي برق ها و کابل ها، سیم سوزي ناشی از دستگاه آتش          الف)      

  
هاي بـرق در فضـاهاي    ها و کابل ها و اتصالی سیم براي خاموش کردن آتش ناشی از دستگاه                     

هاي دیواري قابل حمل استاندارد زیر که در فواصل کم روي دیـوار   زیر باید از کپسول نمونه
  شود استفاده گردد. نصب می

 سالن حرکت درمانی -
 اتاق معاینه بیمار -
 اتاق برق -
 تجهیزاتانبار  -
  آبدارخانه -

NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers 
BS 5306 : Fire Extinguishing Installations and Equipment on premises, Part 3 : code of for 
selection, Installation and Maintenance of Portable Fire Extinguishes.   

  
  اي و زباله وزي ناشی از مواد کاغذي، پارچهس آتش          ب)       

  
اتاق هاي رختکن، کـالس آمـوزش   براي خاموش کردن آتش در سایر فضاهاي بخش مانند                      

هـاي   هـاي آمـاده و حلقـه شـیلنگ     هـاي لولـه   بایـد از شـبکه   بیماران، دفاتر مختلف و غیره
ر بـ )، برابـر یکـی از اسـتانداردهاي معت   نشانی با شیر و شـیلنگ  هاي آتش نشانی (جعبه آتش

  ر استفاده شود:یمانند استاندارد ز
NFPA 14: Standard for the Installation of Standpipe and Hose System. 
BS 5306 : Fire Extinguishing Installations and Equipment on premises, Part 1 : Hydrant 
systems, Hose Reels and Foam Inlets  

  
کـه از   کننده هر منطقه باید در داخل همان منطقه نصب شود. در صورتی تجهیزات خاموش           پ)       

هاي خودکار استفاده شود تامین اینترالك و کنترل و فرمان الزم بـا سیسـتم    کننده خاموش
ه همچنین ممکن است در ایـن گونـه فضـاها از شـبک     حریق همان منطقه الزامی است. اعالم

  آبپاش برابر یکی از استانداردهاي زیر استفاده شود:
NFPA 13: Standard for the Installation of  Sprinkler System. 
BS 5306, Part 2 : Specification for Sprinkle Systems. 
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ــا و راه پلــه         3-3-1-5 ــاهاي گردشــی، راهروه ــوع اوپتیکــال    در فض ــا، آشکارســازهاي دودي از ن        ه

)Optical-type Smoke Detectors (   ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و درسـایر سـطوح
ممکـن اسـت    )Ionization Chamber Detectors( از آشکارسـازهاي داراي محفظـه یـونیزه   

استفاده شود انتخاب نوع آشکارسازها باید بر مبناي بازدهی کشف حریق و احتراز از هشدار 
  مورد صورت گیرد. بی

  
در مواردي که در بخش توان بخشی قلب، حفاظت توسط آشکار سازهاي خودکـار ضـرورت          3-3-1-6

دارد، عموماً اسـتفاده از آشکارسـازهاي دودي  نقطـه اي بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. در         
آشپزخانه ها، آبدارخانه ها و موارد مشابه که ایـن گونـه آشـکار سـازها ممکـن اسـت باعـث        

  شود باید از آشکارسازهاي حرارتی نقطه اي استفاده شود.هشدار بی مورد 
  
سوزي گسترده، احتمالی قطع برق عادي (نرمال) و اضطراي وجـود دارد. در   در هنگام آتش         3-3-1-7

هـاي مخصـوص و داراي بـاتري و شـارژر      گونه موارد سیستم روشنایی ایمنـی بـا چـراغ    این
  گیرد.  مسیرهاي خروج را بعهده می مربوط، تامین روشنایی ایمنی و تعیین

  
  حفاظت در برابر دود          3-3-2
  
سوزي، بیشتر تلفات جـانی ناشـی از خفگـی بـر اثـر تـراکم دود        نظر به اینکه در هنگام آتش      3-3-2-1

، الزم است در طراحی سیستم تشخیص، هشـدار  است، بنابراین در بخش توان بخشی قلب 
هـاي   هـاي الزم در زمینـه   بینی با سیستم تاسیسات مکانیکی، پیش هنگآ حریق، هم و اعالم

  زیر بعمل آید:
  

  تخلیه دود از منطقه آتش         الف)      
  

  سوزي دود به هنگام آتش پاك نگاه داشتن مسیرهاي فرار از         ب)        
  

  آتش ي جلوگیري از سرایت دود به فضاهاي مجاور منطقه        پ)        
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  )Passive Smoke Control(  سیستم تخلیه طبیعی دود       3-3-2-2
  

هـا و فضـاهایی کـه     رخ دهد، در اتاق توان بخشی قلبسوزي در بخش  در مواردي که آتش                     
منظـور   ، بـه و پشـتیبانی شود مانند فضـاهاي اداري   ها معموال به بیرون باز می هاي آن پنجره

دود به  اتاق هاهاي  ها، باید با استفاده از پنجره رایت دود به مناطق مجاور آنجلوگیري از س
کم برابـر بـا    ها باید دست براي تخلیه دود سطح بازشو پنجره خارج از ساختمان تخلیه شود.

  چهار درصد سطح اتاق باشد.
  
  )Active Smoke Control( سیستم تخلیه مکانیکی دود      3-3-2-3
  
ـ  توان بخشـی قلـب  در مواردي که هوارسانی به فضاهاي بخش                       صـورت مکـانیکی انجـام     هب

سـوزي از طریـق آشکارسـازهاي سیسـتم      شود، باید پس از مشخص شـدن محـل آتـش    می
هـاي   حریق (آشکارسازهاي نصب شده بر روي کانال برگشـت هـوا) فرمـان    تشخیص و اعالم

 حریـق متعـارف   هـاي کمکـی در سیسـتم اعـالم     مک رلـه ک هحریق ب اعالم الزم از طریق تابلو

)Conventional ( ــرفیس ــالم )  Interface( و اینتـ ــتم اعـ ــق آدرس در سیسـ ــذیر حریـ  پـ

)Addressable  (  براي توقف کار بادزن دستگاه هوارسان، بستن دمپرهاي دود روي کانـال ،
داشـتن فشـار هـوا در     منفی نگـاه  منظور رفت هوا، و ادامه کار دستگاه بادزن تخلیه دود، به

هـاي   قفلـی  گونه موارد بایـد هـم   سوزي و تخلیه دود به خارج ، صادر شود. در این محل آتش
بینی گردد و سیستم کنترل و فرمـان   حریق پیش هاي فوق و سیستم اعالم الزم بین دستگاه

  .اهنگ شود رها، وسایل کنترل، قطع و وصل و غیره همداتخلیه دود با شرایط مورد نیاز م
  

  برنامه ریزي شود.  BMSکلیه کنترل ها می تواند در سیستم           الف)       
  
  خطرهاي فیزیکی            3-4
  
بخـش  ي نصب و استقرار تاسیسات برقـی در   مخاطرات فیزیکی که ممکن است بر اثر نحوه                     

  وجود آید به شرح زیر است: به توان بخشی قلب
  
اي استقرار یابد که  گونه باید بهبخش توان بخشی قلب هاي  هاي مورد استفاده در اتاق دستگاه          3-4-1

 رسـی  ها در مسیرهاي رفت و آمد قرار نگیرد و فضاي کافی بـراي دسـت   هاي اتصال آن کابل
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بینی و در نظر گرفته شود. پریزهاي بـرق اختصاصـی    متناسب با دستگاه مورد مصرف پیش
ها باید داراي مدار مستقل و حفاظت الزم بوده و در محلی نصـب شـود کـه     ستگاهاین نوع د

  داراي کمترین فاصله از دستگاه مورد نظر باشد.
  
هـاي جریـان ضـعیف بایـد داراي      هاي دیواري سیسـتم  تابلوهاي برق و در برخی موارد رك             3-4-2

  رسی باشد. فضاي کافی براي دست
  
  ي طبیگازها          3-5
  
ز بـه خروجـی گازهـاي طبـی     مجهـ توان بخشی قلب سالن هاي حرکـت درمـانی   در بخش           3-5-1

  خواهد بود.
  
  (Valves Gage Box)براي بخش توان بخشی قلب پیش بینی جعبه شیرها و لوازم اندازه گیـري           3-5-2

م خطـر و قطـع و   براي نشـان دادن شـرایط، اعـال     (Alarm Panel)و تابلوي اعالم خطر 
وصل گازهاي طبی الزامی است. این تابلو کـه در ورودي لولـه هـاي گـاز از شـبکه مرکـزي       
توزیع بیمارستان به این بخش نصب می شود باید در محلی قرار گیـرد کـه از اتـاق منشـی     

اعالم خطر می تواند از طریـق تـابلو کنتـرل و تعذیـه مرکـز      بخش قابل مشاهده باشد. تابلو 
بی و یا از طریق تابلو برق اضطراري بخش تغذیه شود. شرایط تغذیه، اعالم خطـر  گازهاي ط

  و غیره توسط سازندگان مرکز و شبکه توزیع گازهاي طبی تعیین می گردد.
 
  گاز سوخت              3-6
  

ارد زیـر  ی با استفاده از شبکه گاز شهري یا گـاز مـایع در مـو   یعگاز سوخت به صورت گاز طب                   
  ممکن است مورد استفاده قرار گیرد:

 کافه تریا -

 آبدارخانه در اتاق استراحت کارکنان -

خطر نشت کاز در مسیر لوله کشی و در دستگاه هاي گاز سود براي کارکنـان و بیمـاران بایـد    

  نگاه کنید) 2-6-3مورد توجه قرار گیرد. (به بند 
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سوخت و خطرات احتمالی آن توصیه مـی شـود کـه بـراي      به منظور پرهیز از لوله کشی گاز         3-6-1
موارد حرارتی در فضاهاي باال از گرم کن هاي برقی استفاده شود. در این صـورت بـه دلیـل    
مصرف برق در حد چند کیلو وات، الزم اسـت مـدار تغذیـه ایـن گونـه دسـتگاه هـا از نـوع         

  اب شود.مستقل و ظرفیت مدار و حفاظت آن متناسب با مقدار مصرف انتخ
  
بینی لوله کشـی گـاز   در مواردي که از شبکه گاز شهري استفاده می شود و طراحی با پیش           3-6-2

  شهري صورت می گیرد، نکات ایمنی زیر باید رعایت شود:
  
براي تشخیص نشت گاز در آبدارخانه یا کافه تریا که ممکن است بر اثر باز بـودن شـیر گـاز          3-6-2-1

) Detectorنشت آن به دالیل دیگر صـورت گیـرد، بایـد از آشکارسـاز (دتکتـور       اجاق و یا
استفاده از گـاز طبیعـی بایـد    مخصوص گاز سوخت، استفاده شود. این آشکارساز در صورت 

سانتی متر مانده به سقف نصـب گـردد و در    40وار و در محدوده اجاق گاز و حدود روي دی
سـانتی   40روي دیوار و در محدوده اجاق گاز و حـدود  صورت استفاده از گاز مایع، باید در 

  متر باالتر از کف نصب شود.
آشکارساز نشت گاز سوخت، در صورت نشت گاز، اعالم خطر می کند و در صورتی که شـیر        3-6-2-2

  برقی در مسیر لوله کشی گاز پیش بینی شده باشد آن را می بندد.
  
ممکن است از نوع تکی و مستقل براي تشخیص نشت و اعـالم  آشکارساز نشت گاز سوخت،      3-6-2-3

آمپـر، بـراي آن    -چنـد ده ولـت  حد خطر باشد. در این صورت باید تغذیه برق اضطراري در 
  پیش بینی شود.

  
آشکارساز نشت گاز سوخت ممکن است از نوعی باشد که بتوان آن را در مدار سیستم اعالم      3-6-2-4

مرکز اعالم حریق، اعالم خطر خواهـد نمـود. در ایـن    حالت از طریق حریق قرار داد. در این 
صورت آشکارساز نشت گاز سوخت باید از طریق مرکز اعالم حریق و یا از طریق اینتـرفیس  

  مخصوص، تغذیه شود.
بین آشکارساز نشت گاز سوخت و شیر برقی گاز سوخت باید ارتباط مدار کنترل پیش بینی      3-6-2-5

  شود.
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  هاي تاسیسات برقی سیستم                4
  
تـوان  هاي تاسیسات برقی فشار ضعیف و جریان ضـعیف مـورد اسـتفاده در بخـش      سیستم                     

  شامل موارد زیر است:بخشی قلب 
  

  سیستم روشنایی    -
  سیستم پریزهاي مصارف عمومی و اختصاصی برق    -
  ی تغذیه برق تاسیسات مکانیک    -
  اصلی و فرعی توزیع نیروي برق تابلوهاي نیم    -
  سیستم تلفن    -
  هاي فراخوان پرستار و اینترکام  سیستم    -
  حریق سیستم تشخیص و اعالم    -
  سیستم کامپیوتر    -
  سیستم ساعت    -
  سیستم صوتی    -
  هاي تصویري و کنفرانس سیستم    -
  پتانسیل بندي هم هم    -
  تجهیزاتتغذیه     -

  
  سیستم روشنایی           4-1
  
  دامنه شمول           4-1-1
  

سیستم روشنایی مورد بررسی در این مبحث صرفا شامل تامین روشنایی مصـنوعی اسـت و                       
استفاده از نور طبیعی روز و تامین روشنایی مکمل طبیعی در محدوده کار رشـته معمـاري   

ها و رویت مناظر خارج از ساختمان ، عالوه بـر   ست که استفاده از پنجرهخواهد بود. بدیهی ا
یـابی بهتـر    جویی درمصرف انرژي، باعث جهت کاهش بستگی به روشنایی الکتریکی و صرفه

بیمارسـتان   بیماران و آگاهی از شرایط زمانی، تقویت روحیه و کاهش تنش روانی در محیط
یی ماننـد سـالن   اده از نور روز اغلب براي فضـاها استفگردد. (در بخش توان بخشی قلب  می
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ت ها، ورودي و انتظار، کافـه تریـا، دفتـر پرسـتاران، دفتـر      سهاي حرکت درمانی، اتاق تراپی
  .مسئول بخش، استراحت کارکنان و غیره مطرح خواهد بود

   
  مبانی طراحی سیستم روشنایی           4-1-2
  

در  تـوان بخشـی قلـب   ها و فضاهاي مختلف بخش  ستم روشنایی در اتاقمبانی طراحی سی                      
عنـوان راهنمـاي    هاي پیوست یک این راهنما ارایه شده اسـت، کـه ممکـن اسـت بـه      جدول

طراحی سیستم روشنایی در این بخش استفاده شود. استانداردها و عوامل مـوثر در تعیـین   
  مبانی نامبرده به شرح زیر است:

  
  Light Intensityستاندارد شدت روشنایی ا       4-1-2-1
  

بخش ها و فضاهاي  استانداردهاي مورد استفاده براي تعیین شدت روشنایی الزم براي اتاق                      
  شامل منابع و مراجع زیر است. توان بخشی قلب

  
  "ها ن برقی ساختما طرح و اجراي تاسیسات" –مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان           الف)      

  
ــی اســتاندارد 1937-1اســتاندارد شــماره          ب)         ــین " ســازمان مل ــه تاسیســات الکتریکــی  آی نام

  "ها ساختمان
  

  Illuminating Engineering Society Handbookکتاب دستی انجمن مهندسی روشنایی          پ)        
  

  DIN 5035-1988, PART 3 استاندارد          ت)       
  

   CIBSE Lighting Guide: Hospital and Health Care Buildings        ث)       
  

   Electrical Design Manual, Department of Veterans Affairs         ج)        
  

  "یمبانی و ضوابط طراحی روشنایی ومهندسی روشنای "با عنوان  654نشریه شماره          )چ        
  نگاه کنید) "دومتجدید نظر  " 110-1(براي توضیح بیشتر به فصل چهارم از نشریه                            
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   روشنایی اضطراري       4-1-2-2
  

تـوان بخشـی   بخـش   هاي و اتاقچگونگی تامین روشنایی اضطراري و درجه آن براي فضاها                      
م متفاوت است. منظور از درجه اضطراري ، عبارت اسـت از  برحسب میزان روشنایی الز قلب

شـود. ایـن    کننـده آن از بـرق اضـطراري تغذیـه مـی      هـاي تـامین   مقدار روشنایی که چـراغ 
بنـدي آن بـراي هـر یـک      بنـدي شـده اسـت و تقسـیم     بندي به شرح جدول زیر طبقه درجه

راهنمـا درج شـده   هاي پیوست شـماره یـک ایـن     هاي بخش مزبور در جدول ازفضاها و اتاق
  است.

  
  بندي میزان تامین روشنایی از برق عادي و اضطراري جدول درجه

  
  درجه اضطراري

Grade  
  تامین روشنایی عمومی از تابلوهاي برق عادي و اضطراري

A 100روشنایی عمومی از برق اضطراري %  
B 30 روشنایی عمومی از برق اضطراري50% تا %  
C 100ق عادي% روشنایی عمومی از بر  
D (تعریف نشده) در اختیار طراح  

  
  هاي کنترل روشنایی انواع سیستم       4-1-2-3
  
بخـش تـوان بخشـی    ها و فضاهاي  چگونگی کنترل و قطع و وصل سیستم روشنایی در اتاق                     

، با توجه به شرایط کاربري و اهدافی که در طراحـی سیسـتم روشـنایی مطـرح اسـت،      قلب
  بندي است. ها به شرح جدول زیر قابل طبقه گونه کنترل شود. این خاب میانت
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  هاي کنترل روشنایی جدول انواع سیستم                         
  

  شرح سیستم کنترل قطع و وصل  روش یا سیستم کنترل روشنایی
  اي عادي یا یک مرحله
(Normal) N 

یـک پـل، دوپـل،    قطع و وصل و کنترل روشنایی با کلیدهاي 
هـاي قطـع و    تبدیل، صلیبی، یا استفاده از کنتاکتور با شستی

  اي و مانند آن هاي ضربه وصل، رله
  اي انتخابی یا چند مرحله

(Selective) S 
قطع و وصل و کنترل روشنایی با توجه بـه شـرایط و تقسـیم    

اي مانند درصد اشغال یا کارکرد اتاق و یا نیـاز بـه    چند مرحله
  ایی متفاوتشدت روشن

  متغییر
(Variable) V 

قطع و وصل و کنترل روشنایی با توجـه بـه شـدت روشـنایی     
(قابـل   "Dimmer"مورد نیاز، عموما با استفاده از کـم سـوگر  

  )آموزش بیمارانداراي مانیتور و اتاق استفاده در فضاهاي 
  سیستم مدیریت ساختمان

(Building Management System) BMS  
جویی در انرژي  منظور صرفه نترل روشنایی بهقطع و وصل و ک
ــه  توســط سیســتم ــار برنام ــرل خودک ــاي کنت ــزي شــده  ه ری

اي، قطبی  هاي منطقه الکترونیکی (قابل استفاده در بیمارستان
تخت با تاکید بـر   1000تا  400با ظرفیت باالتر از  و کشوري

  )تخصص قلب

  
  
  اق معاینه بیمارسالن حرکت درمانی و اتروشنایی             4-1-3
  

طراحی و اجراي سیستم روشنایی در سالن حرکت درمانی و اتاق معاینه بیمار باید با توجـه        
  به موارد زیر صورت گیرد:

  
 (Telemetry Monitoring)در سالن حرکت درمانی دستگاه مانیتورینـگ تلـه متـري                 الف)  

حـال تمـرین را از طریـق بـی سـیم بـه مـانیتور         م الکتروکاردیوگرافی قلب بیماران درعالئ
آن را نمایش می دهد. همچنین در اتـاق   نیگاه کنترل منتقل نموده و منحتمرکزي در ایس

  معاینه بیمار نیز با استفاده از دستگاه الکتروکاردیوگرافی ممکن است منحنـی قلبـی بیمـار   
د، به منظور حذف خیرگـی و  مانیتور کنترل شود. در طراحی روشنایی این گونه مواربرروي 

انعکاس هاي آینه اي که باعث درخشندگی صفحه مانیتور و اختالل در مشـاهده و بررسـی   
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ید عالوه بر انتخاب چراغ مناسب و استقرار مانیتور به گونه اي که در برابـر  نتایج می شود، با
تفاده از کم سوگر نور مستقیم چراغ ها قرار نگیرد، روشنایی چراغ ها قابل تنظیم بوه و با اس

) کنتـرل شـود. شـدت روشـنایی     Sیا دیگر امکانات مناسب ( مانند روش کنتـرل انتخـابی   
  مناسب براي ایستگاه هاي کاري این گونه دستگاه ها به شرح زیر توصیه شده است:

  

 لوکس 60تا  15  (CT/MR/NM)  ایستگاه هاي کاري بررسی تصاوي تشخیصی -

 لوکس 10تا  2  (X-Ray)ر تشخیصی ایستگاه هاي کاري بررسی تصاوی -

  

  گاه هاي کاري داراي مانیتور به       تبراي اطالعات بیشتر در زمینه ضوابط طراحی روشنایی ایس                    
  استاندارد زیر رجوع شود:                  

  
CIBSE Lighting Guide LG3 
The Visual Environment for Display Screen   

  
لـوکس و روشـنایی موضـعی بـراي      300تـا   200روشنایی عمومی در سالن حرکت درمـانی            ب)     

                                            لوکس باید در نظر گرفته شود. 1500تخت معاینه بیمار 
  
قعـی  در طراحی روشنایی عمومی و موضعی سالن حرکت درمانی به منظور مشـاهده رنـگ وا           پ)     

.            سیستم روشنایی باید از خاصیت رنگ نموداري خوب برخوردار باشد ،چهره بیماران  
 

درجـه   6700تـا   3500به طور کلی، حرارت رنگ چراغ هاي عمـومی و موضـعی بایـد بـین              )ت
کلوین باشد، در مواردي که انتخاب چراغ هاي عمومی مورد نیاز میسر نباشد باید مخلـوطی از  

  نور سفید و زرد استفاده شود.
  

       چراغ معاینه بیمار باید از نوع هالوژن بوده و پایه آن به کنسول پشت تخت یا به سقف         )ث      
      خواهد بود. اتصال داده شود. اتصال به سقف ارجح     
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فت هاي بدن را بـه خـوبی   حرارت رنگ چراغ معاینه بایدبه گونه اي انتخاب شود که رنگ با          )ج  
  نشان دهد.

  
در طراحی سیستم روشنایی سالن حرکت درمانی و اتـاق معاینـه بیمـار، بایـد بـه نکـات                        )چ  

          توجه شود. "تداخل امواج الکترومغناطیسی" 9-2مندرج در بند
  
  تامین برق سیستم روشنایی                 4-1-4
  
 تغذیه برق سیستم روشنایی در اتاق ها و فضاهاي بخش توان بخشی قلب باید از تابلوهاي           4-1-4-1

  بور تامین شود.زنیروي برق عادي و اضطراري بخش م
  
تغذیه نیروي برق براي کلیه چراغ هـاي روشـنایی عمـومی و موضـعی در سـالن حرکـت                 4-1-4-2

چنـین تغذیـه روشـنایی سـرویس هـاي      درمانی از تابلوي برق اضطراري خواهـد بـود. هم  
  بهداشتی و رختکن و دوش بیماران نیز باید از تابلوي برق اضطراري تامین شود.

  
و بـراي پلـه فـرار بـا      "خروج "روشنایی ایمنی باید در راهرو و راه هاي خروجی با عالمت          4-1-4-3

د از بـرق اضـطراري   پیش بینی شود. تغذیه روشنایی ایمنی بایـ  "خروج اضطراري"عالمت 
بـوده و   رتامین شود. این نوع چراغ ها باید داراي باتري قابل شارژ و مجهز به بـاتري شـارژ  

در مواقع قطع کامل برق اضطراري، نیـروي الزم بـراي   حداقل بتواند براي مدت دو ساعت 
  روشن نگهداشتن را تامین کند.

  
چنین نمایشگر فـیلم رادیولـوژي در اتـاق معاینـه     تغذیه چراغ مخصوص معاینه بیمار و هم         4-1-4-4

  بیمار از برق اضطراري خواهد بود.
  
تقسیم بندي تغذیه سیستم روشنایی از برق عادي و برق اضطراري، با توجـه بـه اهمیـت و            4-1-4-5

کاربري اتاق یا فضا انجام می شود. این تقسیم بندي و تعیین درجـه اضـطراري بـراي هـر     
درج  13-20تـا   13-1 هـاي  ها و یا فضاهاي بخش توان بخشی قلب در جدولیک از اتاق 
  شده است.
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  سیستم پریزهاي مصارف عمومی و اختصاصی برق               4-2
  

پریزهاي مورد استفاده در بخش توان بخشی قلب شامل پریزهـاي عمـومی و اختصاصـی بـه     
  شرح زیر خواهد بود:

  
  

  صارف عمومیپریزهاي م              4-2-1
  

     چـراغ هـاي معاینـه سـیار و     براي تغذیه برق دستگاه هـا و تجهیـزات سـیار برقـی ماننـد      
چراغ هاي رومیزي، تلویزیون، ماشین هاي حسـاب و تحریـر، جـارو برقـی و غیـره بایـد از       

، با اتصال لپریزهاي مصارف عمومی استفاده شود. این گونه پریزها باید از نوع یک فاز و نو
  آمپر باشد. 16ولت و  220 زمین،

  
  پریزهاي مصارف اختصاصی برق              4-2-2
  

پریزهاي اختصاصی براي تغذیه دستگاه ها و تجهیزات معین که به صورت ثابت در اتاق ها 
یا روي میز کار، نصب یا مستقر می گردد باید در نظر گرفته شود. پریزهاي مورد اسـتفاده  

مانیتورینگ مرکزي، رادیولوژي سیار و یا تجهیزات مشابه، که  براي دستگاه هاي ترد میل،
پریزهـاي اختصاصـی    هرمـ اختصاصاً براي تغذیه آن دستگاه ها پیش بینـی مـی شـود در ز   

  محسوب می شود.
  
پریزهاي عمومی و اختصاصی، از برق عادي و یا از برق اضطراري تغذیه می شود. تقسـیم              4-2-3

حساسیت دستگاه ها و یا تجهیزات تعیین می کنـد. دسـتگاه هـا و یـا      بندي این تغذیه را
التــور، یخچـال دارو، ونتیالتــور  دیفیبریتجهیزاتـی از قبیـل الکتروکــاردیوگرافی، تردمیـل،    

تنفسی، سیستم مانیتورینگ تله متري، که در صورت قطع برق عادي، مدار تعذیـه آن هـا   
  ی شود.باید بر قرار باشد از برق اضطراري تغذیه م

  
در هر یک از دو قسمت سالن حرکت درمانی در کنار خروجی گازهاي طبی بایـد حـداقل               4-2-4

کـه در   ایـن و بـا توجـه بـه    پریز برق دوبله با اتصال به برق اضطراري پـیش بینـی شـود     8
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گونه فضاها باید امکان تجدید حیات قلبی/تنفسی نیز پیش بینی شود، باید حداقل هـر   این
  و پریز به وسیله یک مدار مستقل حفاظت شود.د

  
پریزهاي تغذیه دستگاه هایی که در سالن حرکت درمانی مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد                 4-2-5

باید در نزدیکی دستگاه با توجه به موقعیت و شرایط استقرار، روي دیوار و یا بصورت کفـی  
  نصب شود.

  
سرد و گرم در کافه تریا (در صورت وجود) و همچنین در صورت اسـتفاده   براي کانترهاي            4-2-6

از اجاق برقی در آبدارخانه، پریز برق اختصاصی براي تغذیـه آن هـا و متناسـب بـا قـدرت      
  مورد نیاز در هر مورد باید در نظر گرفته شود. این پریزها داراي مدار مستقل خواهند بود.

  
غذیه کامپیوتر و دستگاه هاي دیجیتالی در اتاق هـاي بخـش تـوان بخشـی     پریزهاي برق ت           4-2-7

قلب مانند سالن حرکت درمانی، اتـاق معاینـه بیمـار، دفـاتر اداري و غیـره بایـد از طریـق        
  و متصل به برق اضطراري تغذیه شود. (UPS)سیستتم برق بدون وقفه 

  
ش تـوان بخشـی قلـب بـه پریزهـاي عمـومی و       تقسیم بندي و نیاز فضاها و اتاق هاي بخ            4-2-8

اختصاصی برق، تغذیه از برق عـادي یـا اضـطراري، بـرق بـدون وقفـه و شـرایط دیگـر در         
  پیوست این راهنما ارائه شده است. 13-20تا  13-1جدولهاي 

  
  تغذیه تاسیسات مکانیکی             4-3
  

جـزاي تاسیسـات   اات برقی الزم براي سوي برق و تاسیبینی تامین نیر ریزي و پیش برنامه                      
گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع مورد استفاده براي خنک کردن و گرم کردن و کنترل 

ح تاسیسـات بـرق، انجـام    ا، باید توسط طـر توان بخشی قلبها و فضاهاي بخش  هواي اتاق
  هاي الزم در این موارد به شرح زیر بعمل آید: آهنگی شده وهم

  
تغذیه سیستم و اجزاي تاسیسات مکانیکی، از برق عـادي و یـا اضـطراري بایـد بـر اسـاس                   4-3-1

تـوان بخشـی   بینی شده در طرح تاسیسات مکانیکی صورت گیـرد. در بخـش    شرایط پیش
سـانی  رنـوع هوا  زکنترل شرایط هـوا ا  سالن هاي حرکت درمانیبا توجه به این که در  قلب

وقفه کار کند، تغذیه الکتریکـی آن بایـد از بـرق     سیسات مکانیکی باید بیبوده و سیستم تا
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جویی در مصرف انرژي در ساعاتی از شـبانه روز کـه    منظور صرفه اضطراري تامین شده و به
  ر کند و مقدار مصرف انرژي کاهش یابد.یشرایط هواي اتاق تغی ندفعال نیست این سالن ها

  
در سـالن هـاي حرکـت    تاسیسات گرمایی، تعویض هـوا و تهویـه مطبـوع     تغذیه الکتریکی           4-3-2

  درمانی، اتاق معاینه بیماران توصیه می شود که از برق اضطراري تأمین شود. 
  
شیر کنترل یا بدون شیر کنترل همـراه  با هاي سقفی یا زمینی  کویل در مواردي که از فن               4-3-3

ممکـن   شود مانند مواردي که فضاها تبدیل ولتاژ استفاده می با ترموستات و ترانسفورماتور
بینـی و   هاي بازشو داشته باشد، باید مدارهاي الزم براي تغذیه و کنتـرل پـیش   است پنجره

  در نظر گرفته شود.
  
باید با در نظر گـرفتن مـدارهاي مـورد لـزوم و      ، هاي هوارسان عمومی بخش تغذیه دستگاه           4-3-4

  بینی شود. هاي مزبور پیش حریق و دستگاه هاي الزم بین سیستم تشخیص و اعالم اینترالك
  
  اصلی توزیع نیروي برق  تابلوهاي نیم               4-4
  

اصـلی   باید دو دسـتگاه تـابلوي نـیم    توان بخشی قلبمنظور تغذیه تابلوهاي فرعی بخش  به                     
یکی براي توزیع نیروي برق عادي و دیگري بـراي توزیـع    -توزیع نیروي برق از نوع ایستاده

متناسب با تعداد و قدرت تابلوهاي فرعی توزیـع نیـروي بـرق مـورد      -نیروي برق اضطراري
عنوان یدك، براي نصب در اتاق مخصوص برق در خـارج از   درصد مدار اضافی به 25نیاز، با 

بینی و نصب شـود. ایـن اتـاق     فضاي این بخش، مشرف به راهروي عمومی بیمارستان پیش
باید داراي دیوارهاي ضد آتش تا زیر سقف اصلی بوده و مجهز به سیسـتم تخلیـه هـوا و درِ    

  ضد آتش  با شبکه عبور هوا باشد.
  
  تابلوهاي فرعی توزیع نیروي برق                 4-5
  
توزیـع نیـروي بـرق از نـوع     بایـد حـداقل دو دسـتگاه تـابلوي      توان بخشی قلببراي بخش            4-5-1

منظـور تـامین نیـروي بـرق      ق عادي، و دیگري بـه ریکی براي تامین نیروي ب -دیواري توکار
بـا تعـداد الزم    -هـاي روشـنایی و پریزهـاي عمـومی و اختصاصـی بـرق       اضطراري سیسـتم 

هاي مـورد لـزوم، متناسـب بـا تعـداد       کلیدهاي خودکار مینیاتوري و دیگر کلیدها و شستی
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٤٥

درصد مدار اضافی براي افـزودن مـدار و تغییـرات و     25ریزها و حداقل پها و  چراغ مدارهاي
آینده، با کلید اصلی از نوع خودکـار یـا گـردان بـا فیـوز فشـنگی بسـته بـه احتیـاج،           توسعه
  بینی و در نظر گرفته شود. پیش

  
و مـوقعیتی در نظـر    بایـد در محـل   توان بخشی قلبتابلوهاي برق نرمال و اضطراي بخش            4-5-2

این گونه تابلوها بایـد   رسی سریع باشد. گرفته شود که براي کارکنان و پرستاران قابل دست
داراي قاب (فریم) جداگانه بوده و داراي ارتفاع یکسان، و هر یک مجهز به کلیدهاي قطـع و  

  وصل مجزا باشد.
  
باید متناسـب بـا شـرایط و     ن بخشی قلبتوااجزاي تابلوهاي برق عادي و اضطراري بخش            4-5-3

بـرداري مناسـب در نظـر گرفتـه شـود.       ، حفاظت و بهـره ینیاز مدارها و با هدف تامین ایمن
رسی افراد غیر مسئول باشد و تنهـا پـس از بـاز شـدن در و      گونه اجزاء نباید قابل دست این

  رسی گردند. صفحه لوازم تابلو، قابل دست
  
انـدازي کـه    هـا و کلیـدهاي راه   بلو، مانند کلیدهاي قطـع و وصـل فرعـی، شسـتی    اجزاي تا           4-5-4

رد باید بدون نیاز به بـازکردن  یگ زمره مورد استفاده کارکنان و پرستاران قرار میوصورت ر به
  رسی باشد. درِ تابلو قابل دست

  
موارد زیر بایـد توسـط    توان بخشی قلببراي تابلوهاي توزیع برق عادي و اضطراري بخش            4-5-5

  طراح  تعیین و در دیاگرام تابلوي مربوط منعکس شود.
  
  تعداد فازها، نول و اتصال زمین (حفاظتی)    -
  (Hz)فرکانس برحسب هرتز     -
  ولتاژ نامی (فاز به فاز و فاز به نول) شبکه توزیع      -
  بار متصل بر حسب کیلووات    -
  بار تقاضا بر حسب کیلووات    -
  ضریب توان    -
  سطح اتصال کوتاه در تابلو    -
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٤٦

در طراحی و اجراي تابلوهاي برق بخش توان بخشی قلب، به منظور رعایت پایداري، بایـد                 4-5-6
تداخل "با عنوان  9-2و همچنین بند  "پایداري کارکرد"با عنوان  6-2نکات مندرج در بند 

  دوم این نشریه آمده است توجه شود.که در فصل  "امواج الکترومغناطیسی
  
  
  سیستم تلفن              4-6
  

بایـد سیسـتم    توان بخشی قلبهاي تلفنی داخلی و شهري در بخش  منظور تامین ارتباط به                     
تلفن شامل پریزهاي تلفن، مدارهاي ارتباطی بین پریزهاي تلفن و ترمینال تلفـن بـراي هـر    

  بینی و در نظر گرفته شود: شرح زیر پیش به و فضاهاي بخشها  یک از اتاق
  
هاي تلفن داخلی و شـهري بخـش از طریـق مرکـز تلفـن بیمارسـتان خواهـد         تامین ارتباط           4-6-1

 110-2براي مشخصات فنی عمـومی و اجرایـی مراکـز تلفـن بـه فصـل دوم از نشـریه        بود.(
  نگاه کنید)(تجدید نظر اول) 

  
 .باید حداقل یک ترمینال مستقل تلفـن در نظـر گرفتـه شـود     توان بخشی قلببراي بخش            4-6-2

هـاي   بنـدي  یـا بـا تقسـیم    هـاي جداگانـه و   کشی تلفن و فاکس باید توسط لوله سیستم لوله
اجرا شود. پریزهاي تلفن در اولویت اول از طریق کابل تلفـن و در   (Duct)متفاوت در کانال 

  شود. ق سیم تلفن به ترمینال بخش متصل میاز طری  اولویت دوم
  
هاي ترمینال تلفن بخش باید بر اساس شماره خطوط تلفن داخلی و شـهري آن   تعداد زوج           4-6-3

، در ترمینال تلفـن در   (Spare)تعیین شود. طراح باید تعدادي را براي توسعه آینده و رزرو 
  نظر بگیرد.

  
باید بر اساس شمار خطـوط داخلـی و    بخش توان بخشی قلبکابل تلفن در  هاي شمار زوج           4-6-4

  شهري و در نظر گرفتن توسعه آینده تعیین شود.
  
الزم براي نصب یک خـط   کشی کشی و سیم باید سیستم لولهسالن هاي حرکت درمانی در            4-6-5

  در نظر گرفته شود.بینی و  تلفن دیواري با روکش قابل استریل و یا قابل تعویض پیش
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٤٧

کشـی   کشـی و سـیم   هاي زیر باید سیستم لوله ها و مکان در اتاق بخش توان بخشی قلبدر            4-6-6
  بینی و در نظر گرفته شود: الزم براي نصب خط تلفن شهري پیش

  
  اطالعات، پذیرش و صندوق     -
  بخش مسئولاتاق     -
  بخش منشیاتاق     -
    مشاورهاتاق     -
   ت ها سدفتر تراپی    -
  دفتر پرستاران    -

  
باشد و ارتفاع نصب آن بـا توجـه بـه     از نوع توکار می بخش توان بخشی قلبکلیه پریزهاي            4-6-7

و اداري این ارتفاع  کاربري عمومی گردد. در فضاهاي با ها و یا فضاها تعیین می کاربري اتاق
که تلفـن روي میـز اسـتقرار     یتمام شده و در فضاهای متر باالي کف سانتی 40تا  30حدود 

باشـد. ارتفـاع نصـب     متر از کف تمام شده می سانتی 120یا  110یابد، این ارتفاع حدود  می
  متر از کف تمام شده باید در نظر گرفته شود. سانتی 150پریزهاي تلفن دیواري حدود 

  
هـاي داخلـی و خطـوط     بـه تلفـن   ان بخشـی قلـب  بخش تـو ها و فضاهاي مختلف  نیاز اتاق           4-6-8

  ا درج شده است.میک این راهني شمارههاي پیوست  مستقیم شهري در جدول
  
  هاي فراخوان پرستار و اینترکام سیستم               4-7
  
  ، سیستم فراخوان پرستار، براي برقراري ارتباط و حضور پرستارانبخش توان بخشی قلبدر            4-7-1

هـا و فضـاهاي    منظور کمک به بیماران قلبی و یا افراد تیم پرسـتاري و درمـانی، در اتـاق    هب
  معین، باید در نظر گرفته شود.

  
تا  400اي، قطبی و کشوري با ظرفیت بیش از  هاي منطقه شود که در بیمارستان توصیه می           4-7-2

امکانـات انتخـاب کانـال و     ر باتخت با تاکید بر تخصص قلب، سیستم فراخوان پرستا 1000
، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، و قابلیت مکالمه دو طرفه (اینترکام) انتخـاب  پخش صدا 

  شود.
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٤٨

منظور شستشـو و ضـد عفـونی     پالگ مربوط بهواحد فراخوان پرستار باید قابل جدا شدن از            4-7-3
  باشد.

  
مجهز به سیستم فراخوان پرستار و انترکـام باشـد شـامل مـوارد      اتاق ها و فضاهایی که باید           4-7-4

  زیر خواهد بود:
  

در سالن حرکت درمانی، زنگ خطر و اینترکـام دو طرفـه بـراي مـوارد اورژانـس بـا             الف)
  اتصال به اتاق پزشک باید در نظر گرفته شود.

  
  سالن حرکت درمانی باشد. دفتر تراپیست ها باید مجهز به سیتم اینترکام دو طرفه با      ب)

  
  دستشویی ها و توالت هاي بیماران باید مجهز به زنگ فراخوان پرستار باشد.      پ)

  
  رختکن و دوش بیماران باید داراي زنگ فراخوان پرستار باشد.       ت)

  
 وان پرستار با امکان مکالمه باشد.خاتاق معاینه بیمار باید داراي سیستم فرا ) ث

  
اصـلی   صندوق باید مجهز بـه سیسـتم اینترکـام بـا مرکـز پـذیرش       کانتر پذیرش و  ) ج

 بیمارستان، دفتر پرستاران، حسابداري و منشی بخش باشد.
  

سیسـتم دیـداري و شـنیداري     داراي قفل الکترونیکی با بخش توان بخشی قلبدرِ ورودي            4-7-5
  شود. می کنترل پذیرش بخشباشد که توسط  می

  
  حریق تم تشخیص و اعالمسیس           4-8
  
هنگـام در   سوزي و اعـالم هشـدار بموقـع     براي حفاظت از جان افراد و اموال در برابر آتش            4-8-1

حریق در ساختمان بیمارستان و از جمله در  گرفتن آتش باید یک سیستم تشخیص و اعالم
حریـق،   منظور اعـالم  گرفته شود. این سیستم به بینی و در نظر پیش بخش توان بخشی قلب

  تعیین محل یا منطقه آتش باید طراحی و اجرا گردد.
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٤٩

  
هـاي دسـتی    حریـق شـامل دتکتورهـا و شسـتی     هر یک از اجزاي سیستم تشخیص و اعالم           4-8-2

حریــق  حریـق وظیفــه آشکارسـازي و اعـالم هشــدار حریـق را از طریـق مرکــز اعـالم       اعـالم 
  بیمارستان بعهده دارند.

  
 3-3موارد مندرج در بنـد   بخش توان بخشی قلبحریق  در طراحی و اجراي سیستم اعالم           4-8-3

  باید در نظر گرفته شده و رعایت شود. "آتش و دود"با عنوان 
  
تخـت بـا    1000تـا   400اي، قطبی و کشوري با ظرفیت بیش از  هاي منطقه در بیمارستان           4-8-4

آدرس پـذیر  شـود از نـوع    حریق توصیه می م تشخیص و اعالمتاکید بر تخصص قلب، سیست
  انتخاب شود.  آنالوگ یا آدرس پذیر چند حالته

  
 حریق بیمارستان باید برابـر  ریزي، طراحی، اجرا و نگهداري سیستم تشخیص و اعالم برنامه           4-8-5

پایی و اعـالم  مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم هاي رد"با عنوان  622نشریه شماره 
چــون  یکــی از اســتانداردهاي معتبــر و شــناخته شــده جهــانی هــم یــا "حریــق ســاختمان

  استانداردهاي زیر صورت گیرد:
 
BS5839 Fire Detection and Alarm System for Buildings. 
BS5445 Components of Automatic Fire Detection Systems 
BS7807 Code of Practice for Design, Installation and Servicing 
of Integrated Systems Incorporating Fire Detection and Alarm Systems 
EN54 Fire Detection and Fire Alarm Systems. 
NFPA 72E Automatic Fire Detectors. 
HTM82 Fire Code, Alarm and Detection Systems. 

  
ب، استفاده از زنگ اعالم حریق مجـاز نمـی باشـد، در ایـن گونـه      در بخش توان بخشی قل           4-8-6

 (Buzzer)موارد باید از چراغ چشمک زن مخصوص، قابل رویـت از اتـاق پرسـتاران و بـازر    
  استفاده شود.

  
پیش بینی شستی هاي اعالم حریق در بخش توان بخشـی قلـب بـر اسـاس حداکثرفاصـله                4-8-7

ه بنـدي حریـق، بـر پایـه     قـ ري و پله فـرار و منطبـق بـر منط   حرکت فرد تا در خروج اضطرا
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٥٠

ضروري است. عالوه بر موارد فـوق، بایـد در    5-8-4مقررات و استانداردهاي مندرج در بند 
 ایستگاه پرستاري و یا در نزدیکی آن شستی اعالم حریق پیش بینی گردد.

  
، بایـد بـر   بخش توان بخشی قلـب فضاهاي ها و  حریق براي اتاق انتخاب آشکارسازهاي اعالم          4-8-8

ها و  کرد و حساسیت دتکتور، صورت گیرد، نیاز اتاق ها و فضاها، عمل اساس نوع کاربري اتاق
شـماره  پیوسـت   13-20تـا   13-1هاي  حریق در جدول به دتکتورهاي اعالمهاي بخش افض
  ارائه شده است. یک

  
  کامپیوترسیستم              4-9
  

 شـبکه بینـی   در بیمارسـتان، پـیش   (Data)هـا   به توسعه روز افزون شبکه انتقـال داده نظر                      
طراحی و اجراي آن بایـد بـه نکـات     ضروري است و در بخش توان بخشی قلبکامپیوتر در 

  زیر توجه شود:
  
، کـه   (Workstations)هـاي کـاري    ، ایسـتگاه بخش توان بخشی قلـب ها و فضاهاي  در اتاق           4-9-1

  بعنوان حداقل نیاز به سیستم کامپیوتر باید درنظرگرفته شود به قرار زیر خواهد بود:
  

  اطالعات، پذیرش و صندوق     -
   اتاق معاینه بیمار     -
  بخش مسئولاتاق     -
  اناتاق سرپرستار    -
  مشاوره  اتاق     -
  ت ها ستراپیاتاق     -
  سالن حرکت درمانی    -
  بیمارانس آموزش کال    -
   اتاق منشی    -

  
 (UPS)هاي کاري باید به وسیله سیستم برق بـدون وقفـه    کامپیوترهاي مستقر در ایستگاه           4-9-2

بـا عنـوان    380باید برابر ضوابط ارائه شده در نشریه شـماره  ها  گونه سیستم تغذیه شود. این
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و  طراحی و اجـرا شـود   "و پشتیبانسیستم هاي برق اضطراري  راهنماي طراحی و اجراي"
  در صورت لزوم ممکن است از نوع محلی انتخاب شود.

  
هاي کاري باید با توجه به محل اسـتقرار کـامپیوتر    پریزهاي مخصوص کامپیوتر در ایستگاه           4-9-3

اي تعیـین   گونـه  نظر گرفته شود. محل پریزهاي کامپیوتر و استقرار کامپیوترها، بایـد بـه   در
ها بیشتر از طـول مجـاز تعیـین شـده توسـط اسـتانداردها        شود که طول کابل رابط بین آن

  نباشد.
  
انتخاب توپولوژي و ساختار شبکه کامپیوتر هنگام طراحی، باید با آخرین و جدیدترین نـوع             4-9-4

هـا   بـل طول مجـاز کا  آهنگ باشد. در انتخاب توپولوژي و ساختار شبکه باید به آن شبکه، هم
اي که در استانداردهاي مربوط تعیین شده است، توجه شده و موارد زیر مد نظر قرار  گونه به

  گیرد.
  
تختخـواب   1000تا  400اي، قطبی و کشوري با ظرفیت باالتر از  هاي منطقه در بیمارستان           4-9-5

شـرح زیـر    ائم بـه هـاي افقـی و قـ    با تاکید بر تخصص قلب، نوع کابل مورد استفاده در شبکه
  خواهد بود.

  
وج زبا استفاده از کابـل مسـی چنـد      (Horizontal)هاي مورد استفاده در شبکه افقی کابل        4-9-5-1

بـا توجـه بـه ابعـاد عمـومی بیمارسـتان        (Unshielded Twisted Pair)تابیده غیـر شـیلده   
صـله افقـی مجـاز، توصـیه     باشد و استفاده از آن به شرط رعایت حداکثر فا جوابگوي نیاز می

  شود. می
  
با توجه به ابعـاد     "Backbone"عنوان به (Vertical)هاي مورد استفاده در شبکه قائم  کابل         4-9-5-2

وج زتوانـد کابـل مسـی چنـد      کشـی، مـی   عمومی بیمارستان و فاصله، سرعت و اجراي کابل
توانـد از نـوع    که قائم کامپیوتر مینوري انتخاب شود. ساختار شب تابیده غیرشیلده و یا فیبر

بـرداري و سـاختار شـبکه     با توجه به شرایط کـاربري و بهـره   (Bus)و یا باس  (Star)ستاره 
  انتخاب شود.
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  ، بـه  بخش توان بخشـی قلـب  براي  (Hub)و هاب  (Patch Panel)پانل  در انتخاب محل پچ             4-9-6

    ی و قائم که توسط استانداردها تعیین شده است، باید حداکثر طول مجاز کابل در شبکه افق
  توجه شود.

  
  سیستم ساعت                4-10
  
هاي بیمارسـتان و از   ها وقسمت منظور آگاهی از وقت درست و یکنواخت در کلیه بخش به               4-10-1

گونـه   ود. اینبینی و نصب ش ت پیشع، باید یک سیستم سابخش توان بخشی قلبجمله در 
هـاي   هاي فرعی و یا ساعت ها ممکن است از نوع مرکزي شامل مادر ساعت و ساعت سیستم

  فرعی قابل کار با باتري و یا برق باشد.
هاي مادر ساعت به فصل ششم از  (براي اطالع از مشخصات فنی و روش نصب انواع سیستم                     

  کنید) نگاه(تجدید نظر اول)  110-2نشریه 
  
  باشد. هاي ساعت، دقیقه و ثانیه شمار هاي مورد استفاده باید داراي عقربه تمامی ساعت           4-10-2
  
  ها باید با توجه به فاصله و ارتفاع دید از دورترین نقطه انتخاب باشد. حداقل قطر ساعت         4-10-3
  
رد از انواع یک طرفه و یا دو طرفه انتخاب شود. هاي فرعی ممکن است بر حسب مو ساعت              4-10-4

هاي دو طرفه هم بصورت آویـز از   شود و ساعت هاي یک طرفه بر روي دیوار نصب می ساعت
  گردد. و یا بصورت دیواري با دستک ویژه آن نصب میسقف توسط دستک مخصوص 

  
             13-1داراي ساعت باشد در جـدول   باید بخش توان بخشی قلبها و فضاهایی که در  اتاق              4-10-5

  پیوست شماره یک این راهنما مشخص شده است. 13-20تا 
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٥٣

  سیستم صوتی           4-11
  

خـش اعالنـات و اخبـار مهـم، و یـا ارسـال پیـام بـراي پزشـکان و افـراد کـادر            پمنظور  به                      
، از طریق مرکز  (Paging)باید سیستم پخش صدا بیمارستان، در موارد ضروري و اضطراي، 

  ، به شرح زیر در نظر گرفته شود.بخش توان بخشی قلبصوتی بیمارستان براي 
  
 بندي براي کل بیمارستان و یا مناطقی از بیمارستان، از جمله  رسانی با توجه به منطقه پیام           4-11-1

دستگاه هاي مرکـز تقویـت و    .شود  م می، از طریق مرکز صوتی انجابخش توان بخشی قلب
ولت) یا امپـدانس   140-100 -70-50پخش سیستم پیام رسانی باید از نوع با ولتاژ زیاد ( 

زیاد باشد. قدرت اسمی سینوسی سیستم باید حداقل برابر جمع قدرت هـاي بلنـدگوها، بـا    
ی باید مجهـز بـه   احتساب نسبت تبدیل ترانسفورماتورهاي تطبیق آنها باشد. هر مدار خروج

وسیله حفاظت مخصوص به خود باشد، به نحـوي کـه خرابـی در یـک مـدار سـبب از کـار        
  افتادگی کل سیستم نشود.

  
شـود   بلندگوهاي راهرو بخش باید از نوع توکار بوده و به وسیله ولوم کنترل که توصیه می              4-11-2

  بخش نصب شود، قابل کنترل باشد. پذیرشکانتر  در
  
ــه              4-11-3 ــد ب ــدگوها بای ــط    ســطح پوشــش بلن ــی توس ــام ، براحت ــه پی ــود ک نحــوي انتخــاب ش

  مناطق مربوط، قابل شنیدن باشد. کنندگان، کارکنان و پرستاران بر حسب مورد در مالقات
  
محل نصب و قدرت بلندگوها، بر اساس زاویه پوشش بلندگوها، فاصله پوشش و سطح نـویز            4-11-4

  (نوفه)، و سایر پارامترهاي موثر باید انتخاب شود.
  
داخـل لولـه هـاي     مدارهاي تغذیه کننده بلندگوها باید مستقل از سیسـم هـاي دیگـر، بـه             4-11-5

فوالدي هدایت شود، مگر آن که هادي ها مجهز به پرده فلزي زمین شده باشد کـه در ایـن   
  جاز خواهد بود.صورت استفاده از لوله هاي پالستیکی سخت م

  
، بر حسب مورد، داراي بلندگوهاي مخصوص خود بوده و به وسیله ولوم اطالعات و پذیرش             4-11-6

  کنترل میزان صدا قابل کنترل خواهد بود.
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ها براساس قـدرت نـامی مجمـوع بلنـدگوهاي تحـت پوشـش آن قدرت نامی ولوم کنترل           4-11-7
 د از قدرت نامی مجموع بلندگوهاي تحت پوشش آن کمتر باشد.شود و نبای تعیین می

، دفتـربخش انپرستاردفتر منشی ، بخش،  مسئولهاي  بلندگوهاي مورد استفاده در اتاق             4-11-8
 باید مجهز به ولوم کنترل باشد. ت ها و اتاق معاینه بیمارستراپی

توجه به نکات منـدرج در باید با بخش توان بخشی قلبطراحی و اجراي سیستم صوتی در          4-11-9
 انجام شود. "کنترل صداي نامطلوب"با عنوان  8-2بند 

پله بخش ضروري خواهد بود. بینی بلندگو در راه پیش         4-11-10

در طراحی و اجراي سیستم صوتی، ضـوابط و معیارهـاي منـدرج در فصـل هفـتم از نشـریه        4-11-11
(تجدید نظر اول) باید مورد توجه قرار گیرد. 2-110

 هاي تصویري و کنفرانس سیستم            4-12

ممکن است بـه شـرح زیـر در     بخش توان بخشی قلبهاي تصویري و کنفرانس در  سیستم 
 گرفته شود. نظر

 سیستم محلی پخش تلویزیونی             4-12-1

هاي صوتی و تصویري از مرکز معینـی در بیمارسـتان پخـش و     در این نوع سیستم سیگنال  
تم سـ گـردد. ایـن سی   هاي تصویري از جمله مانیتور و یا تلویزیون دریافت مـی  توسط گیرنده

اي، قطبـی و کشـوري بـا ظرفیـت بـیش از       هاي منطقه ناممکن است در آینده در بیمارست
  گیرد. واب مورد استفاده قرارتختخ 1000تا  400



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
  CRU بخش توان بخشی قلبراهنماي طراحي تاسيسات برقي 

 هاي تاسيسات برقي فصل چهارم : سيستم
٥٥

 سیستم تلویزیون شهري         4-12-2

هـاي گیرنـده هـاي زیـر دسـتگاه    در اتـاق  بخش توان بخشـی قلـب  شود که در  توصیه می       4-12-2-1
کشـی تـا آنـتن     تلویزیون شهري همراه با پریزهاي آنتن مخصوص اتصـال بـه شـبکه کابـل    

تواند از طریق آنـتن مسـتقل    نی شود. این نوع پریزها میبی هاي مزبور پیش گیرنده سیگنال
  یا مرکزي با توجه به شرایط طرح، تغذیه شود.

 سالن انتظار بیماران و همراهان  -
  بخش مسئولاتاق   -
  کارکنان  اتاق استراحت   -
  پرستاران  اتاق   -
  تراپیست هااتاق   -

ر سالن انتظار بیماران و همراهان باید در محل مناسبی به سقفتلویزیون مورد استفاده د       4-12-2-2
 یا دیوار نصب شود.

بـل   دسـی  84کمتـر و از   (dB)بـل   دسی 54سطح سیگنال در پریزهاي تلویزیونی نباید از       4-12-2-3 
 84گردد و در بیشـتر از   بل کیفیت سیگنال نامطلوب می دسی 54متر از کبیشتر باشد. در 

 رسد. لویزیون به سطح سیگنال اشباع میبل، ت دسی

کننـده و غیـره، هاي تصویري اعم از اجـزاي مرکـزي از قبیـل آنـتن، تقویـت      شبکه سیگنال      4-12-2-4
هاي عبوري و انشعابی، کابل، پریز و غیره، باید حداقل توانایی تقویـت و عبـور تمـام     تقسیم
شته باشد (براي مشخصات فنی عمومی را دا UHFو  VHFهاي تلویزیونی در باندهاي  کانال

(تجدیـد   110-2هاي آنتن همگانی و تلویزیون مدار بسته به فصل چهارم از نشـریه   سیستم
  نگاه کنید)نظر اول) 

 Equipotential Bonding پتانسیل بندي هم هم           4-13

بنـدي   هـم "بـا عنـوان    13-4 در بنـد این نشـریه و همچنـین    6-1-3عالوه بر آنچه در بند  
، راهنمـاي طراحـی تاسیسـات برقـی خـدمات      9طراحی بناهاي درمـانی  "در  "پتانسیل هم
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بایـد مـورد    بخش توان بخشی قلـب هاي زیر در  آمده، ویژگی "غیر تهاجمی قلب یتشخیص
  توجه قرار گرفته و رعایت شود:

پتانسیل شود: بندي هم باید هم اجزاي زیرتوان بخشی قلب هاي  در اتاق         4-13-1

  مانیتور  -
  گر فیلم رادیولوژي   نمایش  -
  ها و اجزاي فلزي تاسیسات مکانیکی لوله  -
  اجزاي فلزي ساختمان و چهارچوب درها  -
  هادي حفاظتی مدارهاي پریزهاي برق  -
  الکترواستاتیک و بدنه تابلوي ایزوله شیلد  -
  تله متري قلب  میز مانیتورینگ  -
  دستگاه تنفس  -
  ترولی اورژانس    -
  تردمیل    -
  دوچرخه    -
 برقبندي اندیکاتور نشت جریان زمین تابلوي  ترمینال هم  -
  هر دستگاه برقی مورد استفاده در محیط بیمار  -

ولتاژ کـردن بـه شـرح زیـردوش بیماران و کارکنان باید مجهز به همبندي اضافی براي هم            4-13-2
 باشد:

سی درون یک جعبه در دار و مه نترمینال همبندي اضافی به شکل یک بلوك ترمینال یا شی
 قابل بازدید باید نصب شود:

 زیر دوشی یا وان فلزي -
 لوله هاي آب سرد و گرم فلزي -
 بدنه هاي هادي وسایل نصب ثابت -
 لوله فلزي فاضالب -
هر نوع لوله فلزي دیگرلوله هاي گاز، حرارت مرکزي یا  -
  هادي هاي حفاظتی مدارهاي پریز و روشنایی -
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 تغذیه تجهیزات          4-14

و بویژه در بخش توان بخشی قلبا و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در ه تغذیه دستگاه             4-14-1
گونـه   . ایـن بایـد از نیـروي بـرق پایـدار و ایمـن برخـوردار باشـد        سالن هاي حرکت درمانی

  ها بر حسب مورد کاربري باید از انواع نیروي برق به شرح زیر تغذیه شود: دستگاه

  نیروي برق اضطراري  -
  نیروي برق ایزوله  -
 نیروي برق بدون وقفه  -
   نیروي برق عادي -

 BSدرج در اسـتاندارد  هاي برقی پزشکی باید با شرایط منـ  تغذیه الکتریکی کلیه دستگاه             4-14-2

EN60601 چنـین بایـد بـا ضـوابط      هاي تصویربرداري تشخیصی هم مطابقت نماید. دستگاه
  نیز هماهنگ باشد.  BS7971مندرج در استاندارد 

هـاي مـورد    دسـتگاه  هبراي تغذیه کلیـ  (Voltage Stabilizer)بینی پایدارکننده ولتاژ  پیش            4-14-3
 الزامی است.ی قلب توان بخشاستفاده در 

در برابـر سیسـتم بـرق دارايدر سالن هاي حرکت درمانی  مانیتورینگ قلبیهاي  دستگاه          4-14-4
پـذیر   ن داراي امپدانس بیش از مقدار معـین بـه شـدت آسـیب    یختالل و سیستم اتصال زما

زمـین و  چنـین خطـوط اتصـال     ها و هـم  گونه دستگاه است. بنابراین سیستم تغذیه برق این
خنثاي مورد نیاز آن، باید قبل از نصب دستگاه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این تحلیل 

ساعت در سـاعات کـار صـورت گرفتـه و در آن افـت و مـوج ولتـاژ، و         24باید حداقل براي 
چنین تغییرات الکتریکـی در سیسـتم اتصـال     هاي کوتاه مدت در سیستم تغذیه و هم پالس

هاي گردآوري شده باید بـا مشخصـات فنـی ارائـه شـده       قرار گیرد. داده زمین مورد بررسی
هـاي   وسیله سازنده اصلی دستگاه مقایسه شده و اطمینان حاصل شود که در حد رواداري به

  مجاز است.



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
  CRU بخش توان بخشی قلبراهنماي طراحي تاسيسات برقي 

 هاي تاسيسات برقي فصل چهارم : سيستم
٥٨

کلیه تجهیزات مورد اسـتفاده در سـالن حرکـت درمـانی (قسـت هـاي اول و دوم) از قبیـل         4-14-5
قلب و غیـره  التور، مانیتورینگ یربتورینگ تله متري، تردمیل، تنفس، دیفیدستگاه هاي مانی

  از سیستم برق اضطراري تغذیه می شود.

نمایشـگر فـیلم رادیولـوژي،سـونوگرافی ،  تغذیه الکتریکی دستگاه هاي الکتروکاردیوگرافی،          4-14-6
 د.خواهد بو و گروه یخچال ها نیز از برق اضطراري،  چراغ معاینه

شود: ق عادي تغذیه میراز ب بخش توان بخشی قلبهاي زیر در  تجهیزات و دستگاه         4-14-7

  در آبدارخانه  اجاق برقی   -
  تلویزیون رنگی   -
  ماشین ظرفشویی برقی  -
 دستگاه ویدئو ضبط و پروژکتور  -

 (UPS)وقفـه   از سیسـتم بـرق بـدون    خشی قلببخش توان بها و تجهیزات زیر در  دستگاه            4-14-8
 شود. تغذیه می

  هاي دیجیتالی هکلیه دستگا  - 
 ها و فضاهاي زیر: کامپیوترهاي مستقر در اتاق  -

  اتاق منشی بخش  -
  بخش مسئولاتاق   -
  بخش اناتاق پرستار  -
  ت ها ستراپیاتاق   -
  اطالعات پذیرش و   -
  کالس آموزش بیماران   -
دستگاه هاي سالن حرکت درمانی  -



 ۱۳  بناهاي درماني طراحي
CRU توان بخشی قلب راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش

 مباني طراحي تاسيسات برقي
۵٩

  1ي  پیوست شماره

مبانی طراحی تأسیسات برقی   

توان بخشی قلب اسـت  ها و فضاهاي بخش  مبانی طراحی تاسیسات برقی اتاقحاوي این پیوست   -
  دهد. دست می هاي فشار ضعیف و جریان ضعیف را به مکه سیست

هـاي زیـر    ي جداول پیوسـت آمـده، بـه شـماره     رهي نکاتی که در متن گزارش دربا براي مطالعه -
 رجوع شود.

مبانی طراحی سیستم روشنایی          4-1-2
روشنایی سالن حرکت درمانی و اتاق معاینه بیمار          4-1-3
تامین برق سیستم روشنایی          4-1-4
سیستم پریزهاي مصارف عمومی و اختصاصی برق              4-2
سیستم تلفن              4-6
هاي فراخوان پرستار و اینترکام سیستم              4-7
سیستم تشخیص و اعالم حریق              4-8
سیستم کامپیوتر              4-9
سیستم ساعت              4-10
سیستم صوتی            4-11
هاي تصویري و کنفرانس سیستم            4-12
پتانسیل بندي هم هم            4-13
تغذیه تجهیزات            4-14



 13طراحی بناهاي درمانی  
 CRU بخش توان بخشی قلبراهنماي طراحی تاسیسات برقی 

ها فهرست جدول
  ٦٠

سالن انتظار بیماران و همراهان   13- 1

سرویس هاي بهداشتی   13- 2

اطالعات، پذیرش و صندوق   13- 3

کافه تریا   13- 4

رختکن و دوش بیماران   13- 5

رختکن و دوش کارکنان (زنانه و مردانه)   13- 6

 توالت و دستشویی کارکنان (زنانه و مردانه)  13- 7

اتاق معاینه بیمار   13- 8

سالن حرکت درمانی   13- 9

اتاق مشاوره         10-13

کالس آموزش بیماران         11-13

دفتر تراپیست ها         12-13

دفتر پرستاران         13-13

دفتر مسئول بخش         14-13

دفتر منشی         15-13

بخش آبدارخانه –اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان (زنانه و مردانه)          16-13



 13طراحی بناهاي درمانی  
 CRU بخش توان بخشی قلبراهنماي طراحی تاسیسات برقی 

ها فهرست جدول
٦١

بخش استراحت کارکنان - اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان          17-13

انبار وسایل و تجهیزات         18-13

اتاق نظافت         19-13

اتاق جمع آوري کثیف         20-13



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٢

 31-1 ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
سالن انتظار بیماران و همراهان  اتاق    : 

لوکس 200 پیشنهادي لوکس150 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري           نرمال   روشنایی عمومی 
ندارد               دارد      روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 10 حدود بار روشنایی

       اضطراري    نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
         اضطراري  نرمال               ندارد                دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         خط داخلی                     ندارد   دارد                1پریز تلفن

اختیاري                      ندارد      دارد               سیستم احضار

اختیاري                ندارد            دارد               اینترکام 

اختیاري              ندارد                    دارد           سیستم اعالم حریق

  چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري                     ندارد                دارد         ساعت

اختیاري                 ندارد           دارد               2سیستم صوتی

اختیاري    ندارد           دارد         3سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
براي نصب تلفن عمومیی پیش بینی سیستم سیم کش - 1
پیش بینی سیستم صوتی با ولوم کنترل - 2
زیون به دیوار یا سقف در فضاي انتظاریبراي نصب یک دستگاه تلوپیش بینی سیستم سیم کشی  - 3



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٣

 13-2ي جدول شماره       توان بخشی قلب  خش  :ب
س هاي بهداشتی سروی:     اتاق 

لوکس 100پیشنهادي  لوکس 50 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس-پیشنهادي      لوکس - حداقلشدت روشنایی موضعی

حداقل درجه اضطراري    نرمال      روشنایی عمومی 
اضطراري

B 

ندارد             دارد     روشنایی ایمنی 

 اي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوعبرW/M2   45 1 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                 دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري                       نرمال   ندارد                دارد                 تجهیزات (برق) تغذیه

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                  دارد               2سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد               نترکام ای

اختیاري            ندارد                    دارد             سیستم اعالم حریق

 نچراغ چشمک ز   زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                  دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري          ندارد                        دارد          ساعت

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري          ندارد                     دارد           سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
روشناییتامین در صورت استفاده از المپ رشته اي در - 1
در داخل دستشویی و توالت هاي بیماران زنگ فراخوان پرستار نصب شود. - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٤

 31-3ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
اطالعات، پذیرش و صندوق :   اتاق  

لوکس 200 پیشنهادي    لوکس150 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس 400 پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطراري       اضطراري   نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 15حدود بار روشنایی
  

W/M2براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع 

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 یپریز برق اختصاص
اضطراري                 نرمال           ندارد                دارد                 1تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         داخلی       خط  ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                 دارد               سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد                2اینترکام

    اختیاري        ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

اختیاري          ندارد                  دارد               3سیستم کامپیوتر

      اختیاري      ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
براي نصب سیستم دربازکن و شنیداري الکترونیک پیش بینی سیستم سیم کشی - 1
پیش بینی سیستم تلفن و اینترکام دوطرفه در اطالعات، پذیرش و صندوق در سالن انتظار اصلی، اتاق هاي مدیر - 2

مسئول بخش، اتاق سرپرستاران 
تغذیه به وسیله سیستم برق بدون وقفه - 3



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٥

 31- 4ي  جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
  کافه تریااتاق    : 

لوکس 200 پیشنهادي    لوکس150 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس 400 پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     ی ایمنی روشنای

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 10 حدود بار روشنایی

اضطراري                       نرمال    ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال                             ندارد  دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                 ندارد                دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد               اینترکام 

      اختیاري         ندارد                   دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق شستی                              دتکتور اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                  دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري            ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري          ارد                 ند دارد               سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٦

 31-5ي  جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
 1رختکن و دوش بیماران:    اتاق  

لوکس 150 پیشنهادي    لوکس100 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

  A حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 12 حدود بار روشنایی

          اضطراري نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                                دارد سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                  دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري            ندارد                   دارد               ساعت

اختیاري             ندارد               دارد               سیستم صوتی

اختیاري                       ندارد      دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               2سیستم هم بندي

 یادداشت:
دستشویی هاي بیمارستانی داخل رختکن ها مجهز به سیستم فرمان الکترونیک خواهد بود. - 1
ندي اضافی براي همولتاژ کردن براي دوش باید در نظر گرفته شود.هم ب - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٧

 31- 6 ي جدول شماره          توان بخشی قلب  خش  :ب
  (زنانه و مردانه) 1رختکن هاي کارکنان:     اتاق 

لوکس 150   پیشنهادي  لوکس100 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس- حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 12حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 عمومیپریز برق 

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 تجهیزات (برق) تغذیه

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري               ندارد             دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري            ندارد            دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري          ندارد                   دارد               ساعت

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارددارد  2هم بنديسیستم 

 یادداشت:
دستشویی هاي بیمارستان داخل رختکن ها مجهز به سیستم فرمان الکترونیک خواهد بود. - 1
هم بندي اضافی براي همولتاژ کردن براي دوش باید در نظر گرفته شود. - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٨

 31- 7ي  جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
 (زنانه و مردانه) 1توالت و دستشویی کارکنان :   اتاق   

لوکس 100 پیشنهادي    لوکس50 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 45 2حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 اصیپریز برق اختص
اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         خلی       خط دا ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري                ندارد            دارد               سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد               اینترکام 

  اختیاري          ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق
 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                  دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري          ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري                        ندارد     دارد               سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
تکن ها مجهز به سیستم فرمان الکترونیک خواهد بود.دستشویی هاي بیمارستان داخل رخ - 1
در صورت استفاده از المپ رشته اي براي تامین روشنایی این عدد منظور شود. - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٦٩

 13-8 ي جدول شماره  توان بخشی قلب خش  :ب
 معاینه بیماران :   اتاق   

لوکس 300 پیشنهادي    لوکس200 حداقلایی عمومیشدت روشن
لوکس 500 پیشنهادي      لوکس 300 حداقل1شدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 اسبات بارسرمایی تهویه مطبوعبراي مح W/M2 40 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی
اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی

اضطراري           نرمال                         ندارد                      دارد تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         خط داخلی        ندارد                 دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري                   ندارد         دارد                اینترکام

اختیاري             ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                  دارد               ترسیستم کامپیو

اختیاري          ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري                    ندارد        دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
500کس و براي میز گزارش نویسی لو 300شدت روشنایی موضعی بر روي تخت  - 1



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٠

 13-9ي  شمارهجدول   توان بخشی قلب  خش  :ب
حرکت درمانی :    اتاق  

لوکس 300 پیشنهادي    لوکس200 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس 1500 پیشنهادي    لوکس500 حداقل1شدت روشنایی موضعی

 A حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
 ندارد                دارد    روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 40 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 2اختصاصیپریز برق 
اضطراري           نرمال                 ندارد                دارد                 تجهیزات (برق) تغذیه

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 3نپریز تلف

اختیاري           رد                 ندا دارد               4سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد                اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق            شستی                دتکتور    اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                  دارد               5سیستم کامپیوتر

اختیاري                  ندارد                دارد          ساعت

ري         اختیا ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

یادداشت:
سلوک 1500و شدت روشنایی در گوشه تجدید حیات قلبی تنفسی  لوکس 500 شدت روشنایی موضعی براي میز کنترل - 1
پریز برق دوبله در کنار خروجی هاي گازهاي طبی 8پیش بینی حداقل  - 2
نصب یک دستگاه تلفن دیواري - 3
ت هاسپیش بینی زنگ خطر براي موارد اورژانس با اتصال به اتاق تراپی - 4
 )UPSتغذیه از سیستم برق بدون وقفه( - 5



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧١

 13-10ي  جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
مشاوره:   اتاق   

لوکس 500 پیشنهادي    لوکس300 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس-پیشنهادي لوکس-شدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
       ندارد          دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 30 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري              نرمال            ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                 ندارد                            دارد     تجهیزات (برق) تغذیه

خط شهري         خط داخلی        ندارد                 دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                   دارد               سیستم احضار

اختیاري          ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق    شستی                    دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري      ندارد                           دارد      1سیستم کامپیوتر

اختیاري            ندارد                        دارد          ساعت

       اختیاري   ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

یادداشت:
تغذیه توسط سیستم برق بدون وقفه و با اتصال به شبکه بیمارستان و اینترنت - 1



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٢

 31- 11 ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
کالس آموزش بیماران :   اتاق   

لوکس 500 پیشنهادي    لوکس200 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B اقل درجه اضطراريحداضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 45حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                 دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 1پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري                خط داخلی ندارد                          دارد      پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                   دارد               سیستم احضار

اختیاري          ندارد                   دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري       ندارد                   دارد               2سیستم کامپیوتر

اختیاري          ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري                      ندارد      دارد               سیستم صوتی

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

یادداشت:
پرده نمایش فیلم بر روي سقف (با استفاده از کنترل از راه دور)پیش بینی پریزهاي ویدئو پرژکتور و  - 1
تغذیه توسط سیستم برق بدون وقفه و یا اتصال به شبکه بیمارستان و اینترنت - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٣

 31- 12ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
  ت ها ستراپی:    اتاق  

لوکس 500 پیشنهادي    لوکس300 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 راي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوعب W/M2 30 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                           دارد       پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 )تغذیه تجهیزات (برق

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري           ندارد                   دارد               سیستم احضار

اختیاريندارددارد  1نترکام ای

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

اختیاريندارد دارد   2کامپیوترسیستم 

اختیاري            ندارد                       دارد           ساعت

اختیاريندارددارد    3سیستم صوتی

اختیاري                         ندارد    دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
پیش بینی سیستم اینترکام دو طرفه با سالن حرکت درمانی - 1
تغذیه به وسیله سیستم برق بدون وقفه و با اتصال به شبکه بیمارستان و شبکه جهانی اینترنت - 2
می شود که سیستم صوتی با ولوم کنترل در نظر گرفته شود. توصیه - 3



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٤

 13- 13ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
پرستاران دفتر :    اتاق  

لوکس 500 پیشنهادي    لوکس 300 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-داقلحشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 25 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                دارد               ن دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
          اضطراري نرمال                ندارد                دارد                 تجهیزات (برق) تغذیه

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري                        ندارد     دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           ستم اعالم حریقسی

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري       ندارد                  دارد               1سیستم کامپیوتر

اختیاري            ندارد                         دارد         اعتس

اختیاري           ندارد                  دارد               2سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                    دارد             سیستم هم بندي

 یادداشت:
تغذیه به وسیله سیستم برق بدون وقفه و با اتصال به شبکه بیمارستان و شبکه جهانی اینترنت - 1
توصیه می شود که سیستم صوتی با ولوم کنترل در نظر گرفته شود. - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٥

 13-14 ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
  مسئول بخش :   اتاق  

لوکس 500 پیشنهادي    لوکس300 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي    لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
       ندارد          دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 30 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                 دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري                  نرمال        ندارد                 دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                ندارد                دارد                 تجهیزات (برق) تغذیه

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري                      ندارد       دارد               اینترکام 

اختیاري             ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق     شستی                   دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري       ندارد                  دارد               1سیستم کامپیوتر

اختیاري            ندارد                         دارد         ساعت

         اختیاري  ندارد                  دارد               2سیستم صوتی

اختیاري          ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
تغذیه به وسیله برق بدون وقفه و با اتصال به شبکه بیمارستان و شبکه جهانی اینترنت - 1
سیستم صوتی با ولوم کنترل در نظر گرفته شود.توصیه می شود که  - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٦

 31-15 ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
دفتر منشی :     اتاق 

لوکس 500 پیشنهادي    لوکس300 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطراري      اضطراري   نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 25 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                    ندارد             دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                ندارد                 دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري         خط داخلی        ندارد                دارد                 ریز تلفن  پ

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري           ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن  زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

اختیاري           ندارد                  دارد               1سیستم کامپیوتر

اختیاري          ندارد                          دارد        ساعت

اختیاري           ندارد                  دارد               2سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم تصویري

      ندارد            دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
تغذیه به وسیله سیستم برق بدون وقفه و با اتصال به شبکه بیمارستان و شبکه جهانی اینترنت - 1
توصیه می شود که سیستم صوتی با ولوم کنترل  در نظر گرفته شود. - 2



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٧

 31-16ي  هجدول شمار          توان بخشی قلب  خش  :ب
 بخش آبدارخانه -(زنانه و مردانه) استراحت و آبدارخانه کارکنان :   اتاق  

لوکس 200 پیشنهادي    لوکس100 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس- حداقلشدت روشنایی موضعی

 B حداقل درجه اضطرارياضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد     شنایی ایمنی رو

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 15 حدود بار روشنایی

     اضطراري      نرمال                ندارد                 دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                ندارد                 دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

 خط شهري        خط داخلی        ندارد                 دارد                 پریز تلفن  

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري                       ندارد       دارد                اینترکام

اختیاري            ندارد                       دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق شستی                       کتور       دت اجزاء اعالم حریق

    اختیاري       ندارد                   دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري                     ندارد                دارد         ساعت

اختیاري           ندارد                   دارد              سیستم صوتی

اختیاري                      ندارد       دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٨

 31-17 ي جدول شماره  توان بخشی قلب  خش  :ب
 بخش استراحت کارکنان -اتاق استراحت و آبدارخانه کارکنان:   اتاق    

لوکس 200 پیشنهادي    لوکس150 حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

 B قل درجه اضطراريحدااضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 
ندارد                 دارد   روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع W/M2 15 حدود بار روشنایی

اضطراري           نرمال                ندارد                     دارد             پریز برق عمومی

اضطراري           نرمال               ندارد                رد                دا پریز برق اختصاصی
اضطراري           نرمال                ندارد                 دارد                 تغذیه تجهیزات (برق)

خط شهري             خط داخلی    ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري           ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري           ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري            ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن   زنگ اعالم حریق شستی                       دتکتور        اجزاء اعالم حریق

    اختیاري       ندارد                   دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري          ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري              ندارد               رد              دا سیستم صوتی

اختیاري           ندارد                  دارد               1سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
پیش بینی پریز برق و آنتن براي تلویزیون رنگی - 1



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٧٩

 13- 18ي  جدول شماره  توان بخشی قلب :   خشب 
 انبار تجهیزات:   اتاق 

لوکس 300 پیشنهادي    لوکس 200حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

B اضطراريحداقل درجه اضطراري         رمال   ن  روشنایی عمومی 

ندارد                   دارد   روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع  W/M2 15 حدود بار روشنایی

راري اضطنرمال                ندارد                 دارد                 پریز برق عمومی

اضطراري نرمال ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی

اضطراري نرمال ندارد                 دارد                 (برق)تغذیه تجهیزات

خط شهري خط داخلی        ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري                       ندارد           دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن زنگ اعالم حریقشستی         دتکتور        اجزاء اعالم حریق

اختیاري ندارد                   دارد               سیستم کامپیوتر

تیاري اخندارد                         دارد         ساعت

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي

٨٠
 13- 19ي  جدول شماره  توان بخشی قلب :   خشب 

 اتاق نظافت:   اتاق 

لوکس 150 پیشنهادي    لوکس 100حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

C اضطراريحداقل درجه اضطراري نرمال     روشنایی عمومی 

ندارد                   دارد   روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع  W/M2 15 حدود بار روشنایی

اضطراري نرمال                ندارد                 دارد                 1 پریز برق عمومی

اضطراري نرمال ندارد                دارد                 ق اختصاصیپریز بر

اضطراري نرمال ندارد                 دارد                 (برق)تغذیه تجهیزات

خط شهري خط داخلی ندارد                دارد                 پریز تلفن  

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري ندارد                      دارد           سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن زنگ اعالم حریقشستی دتکتور اجزاء اعالم حریق

اختیاري ندارد                   دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري ندارد                         دارد         ساعت

اختیاري ندارد                  دارد               صوتیسیستم 

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي

 یادداشت:
قابل توصیه است.پیش بینی حداقل یک پریز متصل به برق عادي  - 1



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني
 CRU طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلبراهنماي 

 مباني طراحي تاسيسات برقي
٨١

 13- 20ي  جدول شماره  توان بخشی قلب :   خشب 
 جمع آوري کثیف:   اتاق   

لوکس 200 پیشنهادي    لوکس 150حداقلشدت روشنایی عمومی
لوکس - پیشنهادي      لوکس-حداقلشدت روشنایی موضعی

B اضطراريحداقل درجه اضطراري         نرمال     روشنایی عمومی 

ندارد                   دارد   روشنایی ایمنی 

 براي محاسبات بارسرمایی تهویه مطبوع  W/M2 12 حدود بار روشنایی

اضطراري               نرمال  ندارد                 دارد                  پریز برق عمومی

اضطراري نرمال ندارد                دارد                 پریز برق اختصاصی

اضطراري نرمال ندارد                 دارد                 (برق)تغذیه تجهیزات

خط شهري خط داخلی ندارد                ارد                د پریز تلفن  

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم احضار

اختیاري ندارد                  دارد               اینترکام 

اختیاري ندارد         دارد         سیستم اعالم حریق

 چراغ چشمک زن زنگ اعالم حریقشستی         دتکتور        اجزاء اعالم حریق

اختیاري ندارد                   دارد               سیستم کامپیوتر

اختیاري                ندارد          دارد         ساعت

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم صوتی

اختیاري ندارد                  دارد               سیستم تصویري

ندارد                  دارد               سیستم هم بندي



 ۱۳طراحي بناهاي درماني  
  راهنماي طراحي تاسيسات برقي بخش توان بخشی قلب

 فهرست منابع به زبان فارسي
٨٢

 ها" مبحث سيزدهم مقررات ملي "طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان  ]۱[

 ها در مقابل حريق" مبحث سوم مقررات ملي "حفاظت ساختمان  ]۲[

 جويي در مصرف انرژي" مبحث نوزدهم مقررات ملي "صرفه  ]۳[

 سازمان ملی استاندارد ۱۹۳۷-۱ها " استاندارد شماره  نامه تاسيسات الکتريکي ساختمان آيين  ]۴[

"مشخصات فني عمومي و اجرايـي تاسيسـات برقـي کارهـاي سـاختماني ، جلـد اول :   ۱۱۰-۱ي شماره  نشريه  ]۵[
 کشور ريزي ) ، سازمان مديريت و برنامهدومتاسيسات برقي فشار متوسط و فشار ضعيف" (تجديد نظر 

مومي و اجرايي تاسيسات برقـي کارهـاي سـاختماني ، جلـد دوم :     "مشخصات فني ع  ۱۱۰-۲ي شماره   نشريه   ]۶[
  کشور ريزي ، سازمان مديريت و برنامه تجديد نظر اول) (تاسيسات برقي جريان ضعيف"

 کشور ريزي "مشخصات فني تاسيسات برق بيمارستان" سازمان مديريت و برنامه  ۸۹ي شماره  نشريه  ]۷[

 کشور ريزي "محافظت ساختمان در برابر حريق (بخش اول)" سازمان مديريت و برنامه ۱۱۱ي شماره  نشريه  ]۸[

 کشور ريزي "محافظت ساختمان در برابر حريق (بخش دوم)" سازمان مديريت و برنامه ۱۱۲ي شماره  نشريه  ]۹[

 "اري و پشتیبانراهنماي طراحی و اجراي سیستم هاي برق اضطر" 380ي شماره  نشریه  ]۱۰[

 "مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان" 587ي شماره  نشریه  ]۱۱[

 "مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم هاي ردیابی و اعالم حریق ساختمان" ۶۲۲ي شماره  نشريه  ]۱۲[

 "مهندسی روشناییمبانی و ضوابط طراحی روشنایی و " ۶۵۴ي شماره  نشريه  ]۱۳[



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
  بخش توان بخشی قلبطراحي تاسيسات برقي راهنماي 

 فهرست منابع به زبان انگليسي
٨٣

[14] IEC 60364 : Electrical Installations of Buildings

[15] IEC 60601 : General Requirements for Basic Safety and Essential Performance

[16] NIH Design Policy and Guidelines – Electrical

[17] NIH Design Policy and Guidelines – A/E Checklist of Services

[18] NHS :  Facilities for Cardiac Services

[19] NHS :  Activity Data Base

[20] NHS  : Fire Code-Health Technical Memorandum 82

[21] NHS  :  Fire Code-Health Technical Memorandum  81

[22] BS  5445 :  Components of Automatic Fire Detection Systems

[23] BS  5839 : Fire Detection and Alarm System for Buildings

[24] BS  6259  : Planning and Installation of Sound System

[25] BS  7807  : CP Design , Installation & Servicing of Integrated Systems

[26] BS  5266  : Emergency Lighting

[27] BS  CP 1013  : Earthing

[28] CIBSE : Lighting Guide-Hospitals and Health Care Buildings

[29] CIBSE:  Lighting Guide LG3-The Visual Environment for Display Screen



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
  بخش توان بخشی قلبطراحي تاسيسات برقي راهنماي 

 فهرست منابع به زبان انگليسي
٨٤

[30] IES  : Lighting Handbook

[31] DIN  5035-3 Lighting in Hospitals

[32] BS 5306 : Fie Extinguishing Installations and Equipment on Premises
Part 1 : Hydrant Systems, Hose Reels and Foam Inlets
Part 2 : Specifications for Sprinkler Systems
Part 3 : Code of Practice for Selection, Installation and Maintenance of Portable Fire

 Extinguishers 

[33] Electrical Installation Handbook "SIMENS"

[34] NFPA 72E Automatic Fire Detectors

[35] NFPA 10 : Standard for Portable Fire Extinguishers

[36] NFPA 13 :  Standard for the  Installation of Sprinkler System

[37] NFPA 14 :   Standard for Installation of Standpipe and Hose System

[38] NFPA 70:  National Electrical Code

[39] NFPA 99 : Standard for Health Care Facilities

[40] ANS 1 / NFPA 101 : Life Safety  Code

[41] IEC 60364-7-710 : Medical Locations

[42] IEC 60598-2-1  : Luminaries. Part 2 : Particular Requirements. Section 1 :  Fixed General
 Purpose Luminaries 

[43] IEC 60598-1  : Luminaries . part 1  : General Requirements and Tests



 ۱۳ طراحي بناهاي درماني 
  بخش توان بخشی قلبطراحي تاسيسات برقي راهنماي 

 فهرست منابع به زبان انگليسي
٨٥

[44] VA Design Guide, Surgical Service

[45] Electrical Design Manual for New Hospitals
Department of Veterans Affairs

[46] Requirements for Electrical Installations
IEE Wiring Regulations 16th Edition
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به "   13طراحی بناهاي درمانی  "حاضر، با عنوان کلی  کتاب
ي  بخش توان بخشی قلب اختصاص دارد و شامل سه رشته

  سیسات برقی است. معماري، تاسیسات مکانیکی و تا
  

سیسات راهنماي طراحی تا"جلد سوم این کتاب، با عنوان 
، شامل چهار فصل و یک "برقی بخش توان بخشی قلب

  ست است: پیو
  

   فصل یکم        حدود و دامنه
  فصل دوم        نکات عمومی

  ایمنیفصل سوم       
  هاي تاسیسات برقی سیستمفصل چهارم    

  
 برقی لد به مبانی طراحی تاسیساتجاین  1ي  شماره  پیوست

اختصاص دارد که به صورت جدول هاي اتاق به اتاق    
)Room By Room .ارائه شده است (  
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