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امروزه مدیریت بر منابع مالی، انسانی و اطالعاتی، شکل خاص خود را پیدا کرده است اما مدیریت بر منابع فیزیکی 
احتیاج به پیکربندی و برنامه ریزی های مخصوص به خود دارد تا بتواند در این میان جایگاه خود را تحکیم بخشد. 
مدیریت تجهیزات در پروژه های ساختمانی بخشی از مدیریت منابع به شمار می رود که جزء وظایف مدیران می باشد 
و عبارت است از تمامی خدمات و فعالیت هایی که برای حداکثر بهره گیری از ارزش واقعی ساختمان انجام می گیرد.

در حقیقت آشنایی با طراحی و تجهیزات و فضاهای بیمارستانی از جمله وظایف کسانی است که به نوعی با 
بیماران و بیمارستان ها سر و کار داشته تا بتوانند محیطی مطلوب را برای بیمار و سایر مراجعین به این مکان ها فراهم 
نمایند. ارتقاء سطح طراحی نه تنها تأثیر مستقیمی بر روی رضایت بیماران و پرسنل دارد بلکه در دراز مدت منجر به 

یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر رعایت استانداردها و حفظ اصول صحیح می گردد.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع طراحی فضاهای فیزیکی و شناخت تجهیزات بیمارستان ها و نبود یک منبع 
یا کتابی جامع، یکپارچه وکاربردی به زبان فارسی در زمینه مدیریت و استاندارد فضاهای فیزیکی، تجهیزات پزشکی 
بیمارستان ها و نیاز و اصرار دانشجویان عزیز بر آن شدیم تا با اندک بضاعت علمی توام با داشتن سال ها تجربه در 
امر مدیریت بیمارستان ها و همچنین تدریس در دانشکده های تابعه، پای در این وادی نهاده و به قدر وسع خویش 
بکوشیم؛ که حاصل این تالش مجموعه ای است که با اهداف ذیل پیشکش عالقمندان و دانشجویان و مدیران حوزه 

سالمت می گردد:
فراهم نمودن راهنمای عملی جهت دانشجویان کلیه گروه های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی که برای اولین بار 

قدم به عرصه بیمارستان ها می گذارند.
تهیه مجموعه ای رسا، قابل فهم، مختصر و مفید در زمینه طراحی فضاهای فیزیکی بیمارستان ها برای مدیران 
محترم بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، کارشناسان، محققین در رشته امور بیمارستانی به ویژه برای درس 
طراحی و تجهیز رشته مدیریت بهداشت و درمان در مقطع کارشناسی و کلیه کسانی که خواهان آشنایی بیشتر با 

بیمارستان ها هستند.
با همه کاستی ها امیدواریم توانسته باشیم حق مطلب را ادا نموده باشیم. همچنین برخود الزم می دانیم که از 
همه عزیزانی که در انتشار این کتاب به نحوی ما را یاری نموده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نماییم. به ویژه از 
زحمات فراوان سرکار خانم اسفندیاری که یکی از دانشجویان عالقمند، کوشا و ساعی بوده و هم اکنون نیز بعنوان 
کارشناس و فارغ التحصیل مشغول به فعالیت و ارائه خدمت به هموطنان می باشد و نهایت همکاری را با مؤلفین در 
زمینه گردآوری مطالب، تایپ، طراحی، ویراستاری، تهیه و تنظیم عکس ها نمودارها، جداول و... نموده کمال تشکر و 

پیشگفتار 
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قدردانی را نموده و توفیق و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.
سخن پایانی اینکه، چشم به راه پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی های همه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان عزیز 

و گرامی بوده و هستیم تا نظرات ارزشمندتان چراغ راه آینده باشد.
 من ا...توفیق

)Mobaraki.h@iums.ac.ir( دکتر حسین مبارکی
)kavarih@gmail.com( دکتر سید حبیب اله کواری
)erfankh2001@yahoo.com( دکتر عرفان خوارزمی



بیش از سه دهه از ایجاد دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد دکتری Ph.D رشته مدیریت خدمات بهداشتی 
درمانی در ایران و به وسیله اینجانب می گذرد. توجه خاص به اهمیت این رشته حیاتی و مهم و جای خالی آن در 
نظام آموزش عالی کشور از یک سو و نیاز وافر بخش بهداشت و درمان به نیروی انسانی متخصص از دیگر سو، تالش 
مداوم و پیگیر الزم بود تا با دقت باال از بین داوطلبان عالقمند به تحصیل در این رشته و مقاطع مختلف آن اصلح 
نیروهای مناسب و دارای انگیزه شدید به خدمت و فداکاری در این بخش انتخاب و پذیرش شوند. طبعاً، توانمندی و 

عالقه و تالش جهت کار آموزش و پژوهش و سوابق اجرایی پذیرفته شدگان نیز مالک کار بود.
خوشبختانه، طی این مدت مدید فرهیختگانی در سطوح سه گانه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به میهن 
عزیز ارائه شد که با بررسی های مستمر طی این دوران اکثریت قابل توجهی از فارغ التحصیالن عزیز نیک درخشیدند و 
منشاء اثرات سازنده در بیمارستان ها، شبکه بهداشت و درمان و بدنه مدیریتی نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گردیدند.
به منظور رفع یکی از کمبودهای اساسی یعنی کادر علمی، عالوه بر دعوت از اساتید و شخصیت هایی که نوعی 
دست اندرکار مدیریت این بخش بودند، نهایت مساعی و حمایت خود را بر بکارگیری عزیزان فارغ التحصیل ذیصالح بکار 
بردیم. برای رفع نقیصه دیگر که کمبود منابع درس به ویژه به زبان فارسی بود، همواره به اعضای هیات علمی جوان 
و حتی دانشجویان خاطر نشان می شد که حداکثر سعی و اهتمام خود را در تدوین و تألیف کتاب هایی که مورد نیاز 
روزمره دانشجویان است، بکار برند تا هم به دانشجویان و اعضای هیات علمی کمک شود تا با شیوه ها و متون علمی 

جدید آشنا شوند و هم نقشی در توسعه علمی این رشته داشته باشند.
از بین اعضای هیات علمی محترم، برخی اقدام به ترجمه و تألیف کتاب هایی نمودند که اکثراً مورد استفاده 
مطلوب دانشجویان، مدیران و حتی اعضای هیات علمی قرار گرفته است. اما، به رغم تاکید مستمر اینجانب طی 
این سه مبنی بر پرداختن به برخی جنبه های مهم مدیریت بهداشت و درمان که یا در کانون توجه قرار نداشته و 
مورد غفلت قرار گرفته و یا فرصت کافی برای تدوین آثاری در آن زمینه های تخصصی مثل مدیریت های بیمارستانی، 
بازاریابی، بیمارستانی، مدیریت تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی، مدیریت داروخانه، مدیریت آموزش و پژوهشی بخش 
بهداشت و درمان و دیگر زمینه های مهم و تخصصی این رشته نیافته اند و هم چنان دچار فقر شدید در این باره هستیم.

به هرحال، کتابی که در دست دارید، حاصل زحمات چشمگیر آقایان دکتر حسینی مبارکی، دکتر سید حبیب اهلل 
کواری و دکتر عرفان خوارزمی در یکی از زمینه های مهم و تخصصی تعیین کننده یعنی مدیریت طراحی، تجهیز و 

مقدمه 
دکتر سید جمال الدین طبیبی

رئیس بورد تخصصی علوم مدیریت  پزشکی 
و اقتصاد بهداشت کشور 
عضو فرهنگستان علوم پزشکی



مقدمه ای بر شناخت، مدیریت طراحی، تجهیز و استانداردسازی فضاهای فیزیکی بیمارستان ها و مراکز توانبخشی

12

استانداردسازی فضای فیزیکی بیمارستان ها است. این عزیزان پرتالش و عاشق خدمت علمی اجرایی در بخش بهداشت 
و درمان و دارای سابقه طوالنی در آموزش و پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور این بعد خاص را مورد تحلیل 

علمی و کاربردی قرار داده اند و در قالب کتابی ارزشمند ارائه نموده اند.
مطالعه این کتاب و بهره جویی و کاربرد نقطه نظرهای سازنده ایشان می تواند برای دانشجویان، مدیران واعضای 
محترم هیات علمی کامالً مفید باشد و در ضمن برای نویسندگان محترم انگیزه ابتدایی برای پرداختن به دیگر ابعاد 

مورد اشاره باال در آینده نزدیک باشد.
امیدوارم با تالش های علمی و خدمات سازنده در مدیریت بخش بهداشت و درمان کشور عزیزمان در تالش علمی 
و خدمات سازنده در مدیریت بخش بهداشت و درمان میهن عزیز را دارد و امید آن که هم چون گذشته نیک بدرخشند 

و الگویی مطلوب برای دیگر همکاران ارجمند.



تعریف بیمارستان 	
سیر تکاملی بیمارستان 	
اهداف بیمارستان 	
وظایف بیمارستان 	
انواع بیمارستان 	
جامعه شناسی بیمارستان 	

اهداف رفتاری فصل اول 
فراگیران پس از مطالعه این فصل قادر خواهند بود:

تعاریف مختلفی درباره بیمارستان بنویسند. . 1
تاریخچه مختصری درباره تحوالت شکل گیری بیمارستان ها در دوران و اعصار مختلف بیان نمایند. . 2
سیر تکاملی بیمارستان ها را به ترتیب اولویت بیان کنند. . 3
نقش های بیمارستان در جوامع امروزی را بیان نمایند. . 4
ابعاد بیمارستان های ارتقاء دهنده سالمت را بیان کنند. . ۵
اهداف تشکیل بیمارستان را بیان کنند. . 6
وظایف بیمارستان را نام ببرند و توضیح دهند. . 7
انواع مختلف بیمارستان ها را نام ببرند و تفاوت آن ها را شرح دهند. . 8
جامعه شناسی بیمارستان را به طور خالصه توضیح دهند. . 9

تعریف بیمارستان
بیمارستان در لغت از واژه پهلوی »بیمار یا وِمار« و پسوند مکاِن »ستان« تشکیل شده است که به 
معنای »محل بیمار« است. بیمارستان یک واژه فارسی است که در زمان ساسانیان و در دانشگاه گندی 
شاپور یا جندی شاپور و پس از آن در جهان اسالم به معنای محلی برای نگهداری بیماران بکار می رفته است. 
بیمارستان یک سازمان پیچیده است که خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و بازتوانی، آموزش پزشکی و 
تحقیقات علوم پزشکی و اجتماعی را توسط نیروی متخصص و با استفاده از تجهیزات پزشکی به مراجعین 

با هدف حفظ، بازگرداندن و ارتقاء سطح سالمت جامعه ارائه می دهد.
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بیمارستان یکی از مهم ترین اجزاء نظام سالمت است که بخش قابل توجهی از بودجه نظام سالمت را به 
خود اختصاص می دهد. حدود ۵0 تا 80 درصد هزینه های بخش سالمت دولت در کشورهای در حال توسعه، 
به بیمارستان ها اختصاص دارد؛ چرا که ارائه خدمات در بیمارستان ها نیازمند وجود نیروی انسانی متخصص 
و تجهیزات پزشکی گران قیمت است. بنابراین یکی از بزرگترین نگرانی های مدیران نظام سالمت پاسخگویی 

در زمینه کیفیت، کارایی و اثربخشی خدمات بیمارستان ها است.
بیمارستان ها به دلیل اینکه دسترسی به انواع مراقبت های حاد و مزمن را برای مراجعان و بیماران فراهم 
می آورند، تأثیر بسیار زیادی بر سایر بخش ها در نظام سالمت دارند. بیمارستان ها یکی از عناصر اساسی برای 
پوشش جهانی بهداشت1 و دستیابی به اهداف توسعه پایدار2 هستند. بیمارستان ها می بایست بر اساس 
نیازهای جامعه هدفشان، طراحی و توسعه یافته، همچنین مقاوم و قابل انعطاف باشند و توانایی ارائه خدمت 
در شرایط اضطراری را داشته باشند. یک بیمارستان با طراحی مناسب اثربخشی ارائه خدمات را به حداکثر 
رسانده و رفاه بیماران و کارکنان را افزایش می دهد. زیرساخت ها، فناوری ها و تجهیزات کارآمد و اثربخش ستون 
فقرات بیمارستان را تشکیل می دهد. طراحی بیمارستان باید به گونه ای باشد که پاسخگوی نیاز در مواقع 

بحرانی و اضطرار نیز باشد.

سیر تکاملی بیمارستان
طبق اطالعات موجود در کتب و نوشته ها چهار دوره را بعنوان دوران متحول کننده یا کامل کننده 

نام برد. بیمارستان می توان 
دوره اول: از ابتدای تمدن بشری تا قبل از قرن 17 بوده است که ساده ترین دوران بوده است. بیمارستان های 
اولیه مکانی برای نگهداری معلولین، فقرا و زائرین بوده است و توسط روحانیون اداره می شده است. این مراکز 
غالباً در کنار کلیساها، صومعه ها و دیرها بنا می شدند که در آن افرادی برای رسیدن به قرب الهی اقدام به 
جمع آوری بیماران از همه جا رانده از جمله جذامیان، روانی ها و ... کرده و به آن ها آب، غذا و مکانی برای 

استراحت و خواب می دادند. بیمارستان در این دوره غالباً مکانی برای مردن بود.
 در صدر اسالم به هنگام جنگ ها محل خاصی برای نگهداری مجروحین جنگی اختصاص داده می شد 
و پس از آن اولین بیمارستان با عنوان دارالمرضی در دوره ولید عبدالملک ششمین خلیفه اموی در سال 
86 هجری در شهر دمشق ایجاد شد که فعالیت آن به نگهداری معلولین و جذامیان محدود بوده است. در 
زمان آل بویه به تدریج خدمات بیمارستانی متداول تر شد. در این دوره نه تنها خدمات بیمارستانی رایگان 
بوده است بلکه به بیماران پس از بهبودی پولی می دادند تا بتوانند با آن زندگی کنند و برای خود کاری پیدا 

1. Universal Health Coverage (UHC)
2. Sustainable Development Goals (SDG)
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نمایند. در هر بیمارستان معموالً دو بخش مردان و زنان وجود داشته است. هر یک از بخش های مذکور دارای 
بخش هایی مانند معاینات عمومی، تب و اسهال بوده است. از نظر درمان نیز بیمارستان دارای دو بخش 
بیرونی و اندرونی معادل سرپایی و بستری بوده است. به این ترتیب بیمارستان به عنوان محلی برای ارائه 

خدمات به نیازمندان و بیماران از دوران قرون وسطی تا کنون تحوالتی را پشت سر گذارده است.
دوره دوم: مقارن با عصر رنسانس یا روشنگری است که از قرن 17 تا قرن 19 میالدی بوده که در این 
دوران اعتراضاتی از سوی عده ای آزاد اندیش مذهبی به عملکرد بد کشیشان و فعالیت های علمی انجام شده 
صورت گرفته بود. متاسفانه مردم اروپا و غرب به تصور اینکه مذهب است که آنها را دچار عقب ماندگی و رکود 
نموده است به طور کلی اصالت مذهبی را به کنار گذاشته و بجای آن اصالت علوم تجربی را مورد توجه قرار 
دادند. در این عصر بود که لشکرکشی ها، انجام آزمایشات علمی، کالبد شکافی اجساد و ... شروع گردید. تا 
قرن چهاردهم هیچ تکنیک بیمارستانی وجود نداشت و خبری از کادر پزشکی نیز نبود. از جوشانده ها، شربت 
گیاهی، همچنین حمام آب گرم و آب های معدنی برای بیماران استفاده می شد. همه گیری بیماری هایی 

مانند آبله به علت رعایت بهداشت منجر به مرگ تعداد بسیار زیادی از افراد می شد.
دوره سوم: از ابتدای قرن 19 می باشد که در این دوره با اختراعات زیادی نظیر ماشین بخار، بعضی از 
داروها، کشف برخی از واکسن ها و ... وجود داشته که همه این موارد باعث شد که اروپا با شتاب بیشتری 

برای تمدن گام بردارد.
دوره چهارم: از انتهای قرن 19 و شروع قرن بیستم بوده که به مرور صنعت و ماشین آالت وارد جوامع 
می شود و به یکباره سیستم بیمارستانی متحول می شود. در این دوران است که وسایل و تکنولوژی های 
پیشرفته از جمله دستگاه های عکسبرداری، دستگاه های برقی و تجهیزات پزشکی وارد بیمارستان ها شده و 

به مرور تجهیزات کامل می شود.

اهداف بیمارستان
بیمارستان از مکان هایی است که تأثیر بسزایی بر روی سالمت افراد دارد. در حقیقت هدف از ارائه 
خدمت در بیمارستان ها حفظ، بازگرداندن و ارتقاء سالمت جامعه است. امروزه هدف از ارائه خدمت توسط 
بیمارستان ها از تمرکز صرف بر روی خدمات تشخیصی و درمانی به سمت ارتقاء سالمت تغییر یافته است.

در یک تعریف ساده ارتقاء سالمت عبارت است از فرایند توسعه توانمندی های جامعه برای شناخت و 
کنترل عوامل تاثیرگذار بر سالمت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری در زمینه انتخاب رفتارهای صحیح و 
شیوه مناسب برای زندگی سالم و در برگیرنده آموزش سالمت، پیشگیری از بیماری ها و خدمات بازتوانی 
است. به بیان ساده تر ارتقاء سالمت کمک به جامعه در جهت تغییر شیوه زندگی به سمت داشتن زندگی 
توام با یک وضعیت سالمت پایدار است. رویکرد بشر به سالمت و درک عوامل مؤثر بر آن در طول زمان 


