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اجتماعی و معنوي آحاد روانی،مین سالمت جسمی،أدر تمامی جوامع بشري صیانت از سالمت جامعه و ت
با امروزه گوهر گرانی است که جامعه و مردم سالمتی ها بوده است، ترین اهداف دولتجامعه از اساسی

تر به و توجه به این مقوله و یافتن راهی براي رسیدن به یک کیفیت مطلوبهاي جدي مواجه استالشچ
.امري ضروري از سوي دولتمردان و نیز شهروندان بدل گردیده است

ها و استانداردهاي جهانی در گرو ایجاد فضاهاي استاندارد ارتقاء سطح سالمت جامعه بر اساس شاخص
مراکز هاي بیمارستانی وپراکنده بودن منابع و ضوابط مرتبط با طراحی بخش. استدرمانی و بهداشتی 

رسانی معیارهاي موجود با شرایط روزهدر کشور از یک سو و لزوم انطباق و ب... درمانی و آزمایشگاهی و 
سازي آنها در منظور ایمنهاي منسجم و روزآمد از استانداردها را بلزوم تدوین مجموعه،جهانی از سوي دیگر

هاي آتی و پاسخگویی هر چه بیشتر و بهتر به نیازها و خدمات مورد درخواست جامعه را بیش از پیش طرح
.ضروري ساخت

انجام مطالعات جامع 1386درمان و آموزش پزشکی از سال وزارت بهداشت،،در جهت نیل به این مهم
يهاي ایمن در دستور و برنامهریزي و طراحی بیمارستانو تخصصی را در قالب تدوین استانداردهاي برنامه

ریزي وبرنامهاستاندارد«این روند و با موضوع يدر ادامه،ستاکاري خود قرار داده است که آنچه پیش رو
.است»هاي پزشکیطراحی آزمایشگاه

ه فراهم آورد تا محققان و تر در این زمیناي را براي انجام مطالعات گستردهامید است این مجموعه انگیزه
.آن قدم بردارندو بهبود هرچه بیشترمتخصصان در آینده در جهت ارتقاء

تدوین استانداردها در این برهه ارتباط با تهیه ورا درایم بخشی از مسئولیت خطیر خودکه توانستهاز این
که در این کلیه عزیزانیاست ازگوییم و شایسته خداي را سپاس می، از زمان به سر منزل مقصود برسانیم

.نماییمتشکر و قدردانی ،اندراه یاراي ما بوده

زاده هاشمیسید حسن قاضیدکتر
درمان و آموزش پزشکیوزیر بهداشت،
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نوین و يهاي تشخیص پزشکی به شیوهاستانداردسازي و اعتباربخشی آزمایشگاهياجراي برنامه
آغاز گردید و تاکنون 1386در کشور از سال المللیسازي استانداردهاي معتبر بینبومیيبرپایه

خدمات آزمایشگاهی معتبر و به هنگام در پاسخگویی به نیازهاي نظام ياي قابل توجهی در ارائههپیشرفت
. گرفته استسالمت انجام

خدمات با کیفیت آزمایشگاهی، طراحی فضا و شرایط محیطی يیکی از عوامل موثر در کیفیت ارائه
مندي و نیز حفظ کارآیی کارکنان، رضایتها است که نه تنها موجب افزایش ایمنی و مناسب براي آزمایشگاه

کیفیت عملکرد بربه صورت مستقیمو محیط زیست شده، بلکه کنندگانهسالمت بیماران، مراجع
.باشدها نیز تاثیرگذار میآزمایشگاه

حاصل تحقیقات و »ریزي و طراحی آزمایشگاه تشخیص پزشکیاستاندارد برنامه«کتاب حاضر با عنوان 
يهاي مختلف فنی بوده که در زمینهتجربیات گروهی از متخصصین علوم آزمایشگاهی و مهندسین رشته

امید . اندنظر بودهاصول استاندارد طراحی فضا و تاسیسات در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، صاحب
هاي تشخیص ی در آزمایشگاهخدمات آزمایشگاهيکیفیت ارائهاجراي مفاد این کتاب، باعث ارتقاءاست

.پزشکی گردد
باشد، محتاج  نظرات ارزشمند هاي آتی این کتاب، که اولین نمونه از نوع خود میبدیهی است ویرایش

.متخصصین و ذینفعان است و بدون آن بر تاثیر سازنده و غناي این مجموعه افزوده نخواهد شد

محمد آقاجانیدکتر 
معاون درمان
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مند از امکانات و تسهیالت مناسبمد و بهرهآرسانی در محیطی کاردر جهان امروز بهبود کیفیت خدمت
يها و غیره به لحاظ وجود روابط پیچیدهآزمایشگاهها،درمانگاهها،بیمارستاني سالمت اعم از حوزهدر

. باشدبیش از پیش مورد توجه می،هاي ساختجویی در هزینهها و همچنین نیاز مردم و صرفهحاکم بر آن
ي هاي پزشکی تأثیري مثبت در افزایش سطح کیفی ارائهمین فضایی مناسب و مطلوب در آزمایشگاهأت

این امر با رعایت . شاغل خواهد داشتکارکنانو کنندگانهخدمات آزمایشگاهی و رضایتمندي مراجع
تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات در فضاهاي ،معماريسازي در طراحی صحیح و اصولیاستاندارد

پذیر خواهد امکان،هاي حاکمیتی وزارت متبوع و نیازهاي آزمایشگاهی کشوراساس سیاستآزمایشگاهی بر
.بود

و با عنوان » ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه«مجموعه کتب يکتاب حاضر در ادامه
منابع فیزیکی و آزمایشگاه با همکاري دفتر توسعه» اي پزشکیهریزي و طراحی آزمایشگاهاستاندارد برنامه«

مرجع سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شده است و در آن سعی شده تا با 
ضوابط و استانداردها يآزمایشگاهی، مجموعهمالحظه در علوم پزشکی وهاي قابلتوجه به پیشرفت

به مسائل فرهنگی و بومی نیز توجه خاص ،جهانیاي ارائه گردد تا ضمن رعایت استانداردهاي معتبرگونهبه
طراحان و ها، توسط معماران،گردد و به عنوان راهنما و ابزاري واحد در طراحی، نظارت، اجرا و نگهداشت آن

.هاي ناظر مورد استفاده قرار گیردارگان
ي سالمت وزهضمن قدردانی از زحمات کلیه دست اندرکاران تهیه و تدوین استانداردهاي فضاهاي ح

ها و نظرات اصالحی صاحبنظران، شاهد رشد و اعتالء استانداردها با هدف دیدگاهيامید است با ارائه
.هاي پزشکی باشیمفضاهاي مناسب آزمایشگاهمیهنان عزیز ازمندي همبهره

سیدعلی صدرالساداتدکتر 
معاون توسعه مدیریت و منابع
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ثیر بسزایی أتوسعه و پیشرفت علوم پزشکی و علوم آزمایشگاهی در باال رفتن طول عمر افراد جامعه ت
کهییجااز آن. بشري خواهد بوديتر براي کل جامعهتر و سالمحیات طوالنیيکنندهداشته و تضمین

هاي پزشکی لذا نقش آزمایشگاه،بسیاري از تصمیمات بهداشتی و درمانی وابسته به نتایج آزمایشگاهی است
مین فضایی مناسب براي فعالیت کارشناسان و متخصصین أت.در ارتقاء سالمت جامعه کامالً بدیهی است

نی در افزایش سطح کیفی کمک شایا،آزمایشگاهی و استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته
اي همچنین استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی از اهمیت ویژه. خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت

برخوردار است و بایستی توجه نمود دستگاه انتخابی براي برآورده کردن نیازهاي کمی و کیفی آزمایشگاه 
.مصرفی را داشته باشديمناسب بوده و حداقل هزینه

هاي پژوهشی این دفتر و بنا به درخواست آزمایشگاه محترم هاي پروژهکتاب حاضر با توجه به اولویت
و راهنمایی در این خصوص تهیه نشده بود، کنون استانداردکه تامرجع سالمت تهیه گردید و با عنایت به این

نظران موجبات غناي صاحبرهنمودهاي ارزشمندياولین گام جهت تهیه راهنماي کاربردي بوده و ارائه
.هرچه بیشتر آن در آینده خواهد بود

سیسات در أهاي تجهیزات و تامید است با طراحی اصولی و صحیح معماري با رویکرد تعامل با گروه
.بسترهاي مناسب عملکردي بنحو احسن در آنها فراهم گرددها،آزمایشگاه

.صمیمانه سپاسگزارم،این کتاب یاري نمودنديدر خاتمه از کلیه همکارانم که در بررسی و تهیه

مهندس امیر ساکی
دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانیمدیرکل
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گفتارپیش

باشد که هاي آزمایشگاهی میهاي پزشکان و جراحان وابسته به بررسیگیريدرصد از تصمیم70بیش از 
ي البته چرخه. باشنددار انجام صحیح این فرآیندها میعهده) وابسته یا مستقل(هاي تشخیص پزشکی آزمایشگاه

بنابراین همچون بسیاري از خدمات ؛شودها نمیزمایشگاههاي پزشکی تنها محدود به این نوع از آخدمات آزمایشگاه
خدمات آزمایشگاهی دقیق و سریع، عالوه بر تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، به يبهداشتی ـ درمانی دیگر، ارائه

هاي موجود در خصوص رعایت با توجه به اینکه دستورالعمل. هاي آزمایشگاهی پیشرفته نیز نیاز دارندمحیط
ردهاي فضاهاي آزمایشگاهی در کشور محدود به اطالعات کلی بوده و تحقیقات جامعی تاکنون در این سطح استاندا

گیري این پروژه هاي پزشکی منجر به شکلریزي و طراحی آزمایشگاهنیاز به تدوین استاندارد برنامهانجام نشده بود، 
در این راستا، در اواسط . هاي پزشکی قرار گیردگاهاکنون در اختیار طراحان و مشاوران آزمایشماحصل آنگردید تا

، این )آزمایشگاه مرجع سالمتوقتمحترمکل مدیر (دکتر سعید مهدويجناب آقاي با تالش و پیگیري1391سال 
محترم دفتر توسعه منابع مدیرکل(مهندس امیر ساکی جناب آقاي همکاريبا1392نهایت در سال پروژه تعریف و در

برداري به منظور بهره، این مجلدوقفهبیسال تالش یکاکنون پس از وبه جریان افتاد ) امور عمرانیفیزیکی و
این امر با زحمت فراوانِ گروه کارشناسی با . گرددي مهندسی مراکز درمانی کشور میوارد عرصهمهندسین مشاور،

هاي تشخیص آزمایشگاهیدهاي گوناگون از هاي فنی و پزشکی و بازدمراجعه به منابع خارجی و داخلی، مصاحبه
:اندهاي مربوطه همکاري داشتهدر تدوین این مجموعه افراد ذیل با مسئولیت. تحقق یافته استپزشکی مختلف

دکتر سید بهشید حسینی:ژوهشمدیر و مجري پ

تامهندس حامد یکی:مدیر پروژه

پروژهانمشاور:
منشدکتر رضا تویسرکان

مهندس بهروز غفوریان

گروه معماريلفین ؤم:
تامهندس حامد یکی

مهندس آرمین پیریایی
مهندس آیدا صادقی

آزمایشگاهیگروه تجهیزاتلفین ؤم:
پورمهندس بهروز محمدي

شریفیرامینمهندس
مهندس بابک کاردوست
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انیکیسیسات مکأگروه تلفین ؤم:
نظريمحمدمهندس

پورمهندس سامان صباغ

سیسات الکتریکیأگروه تلفؤم:
انوريرضامهندس

مؤلفینسایر:
مهندس پگاه بهروزي،،آقاجعفريفراز مهندس 

.مهندس سید بهزاد معافی مدنی

آقاي حمید هاشمی،دکتر شهرام نوشین،آقاي دکتر محمود یعقوبی، آقاي دریغبیزحماتازهمچنین 
مسعود شریف، و آقاي خانم مهندس زهرا رستگاري،مهندس ماهره عطوفت شمسی، خانم مهر،مهندس شهروز متینآقاي 

مرجع مدیر کل آزمایشگاه(آقاي دکتر سیامک سمیعی تالش و کوشش اعضاي محترم آزمایشگاه مرجع سالمت از جمله
دانشمند و حلیمه خاتونخانم وآفرین صفادل، خانم دکتر نوشا داهیم، خانم دکتر شهال فارسیخانم دکتر پریس،)سالمت

ژیال صفاري،خانم مهندس فاطمههمچنین اعضاي محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی از جمله
، چیآقاي مهندس محسن آینهمهندس احمد عابدي، آقايخانم مهندس نفیسه راد جهانبانی، خانم مهندس مریم قنبر،

.نماییم، قدردانی میاندمشارکت داشتهاین مجلد يدر بررسی و تهیهو کارشناسان دیگري کهزادهآقاي دکتر اشکان یوسف
يمجموعهيادامهدر» آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقلریزي و طراحی استاندارد برنامه«کتاب ست ای نگفت

منظور جلوگیري از پراکندگی مطالب بهوگردآوري شده است»ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه«جلدي 10
مطالب، کردن یکپارچهسازي و هنگاهمدر راستايو همچنین هابخشمرتبط با طراحیِي هاي چهارگانهتخصص
ریزي برنامه«،»ماريریزي و طراحی معبرنامه«تخصصیِ از چهار کتابو دیگر مجلدات متشکلحاضريمجموعه

»یطراحی تأسیسات الکتریکریزي و برنامه«و »طراحی تأسیسات مکانیکیریزي وبرنامه«،»آزمایشگاهیتجهیزات 
است که اظهار نظر الزم به ذکر.اندو کارشناسان ارائه شدهینمشاوربرداريبهرهیک جلد براي قالبکه درباشدمی

حداقل رساندن اشکاالت بهتواند کمک شایانی درران و کارشناسان در این رابطه، مینظاندرکاران، صاحبدستيکلیه
. شمار بیایدکردن ویرایش بعدي بهترموجود و کاملاحتمالی 

معاونت محترم (، سرکار خانم دکتر پرتوي )ریاست محترم دانشگاه هنر(همچنین از همکاري جناب آقاي دکتر اکرمی 
.تشکر و قدردانی را داریمکمال) مدیریت محترم پژوهشی دانشگاه هنر(سرکار خانم رشیدي و ) پژوهشی دانشگاه هنر

با مدیریتشرکت مهندسین مشاور نقش پایدارکارشناسانوتمام کارکنانتشکر را ازقدردانی و در آخر کمال 
.داریماند، ابراز میهکه ما را در انجام و پیشبرد این امر مهم یاري رساندحامد حسینی آقاي مهندس سید

دکتر سید بهشید حسینی
مدیر و مجري طرح تدوین استاندارد طراحی بیمارستان ایمن

معماري و شهرسازييعضو هیئت علمی دانشکده
دانشگاه هنر تهران
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ABG(..242تستدستگاهایGasBlood(یخونيگازهازریاتوآناال-3- 6-1- 3-2
به) پتاسیمسدیم،(خونيهاتیالکتروليریگاندازهيزرهایاتوآناال-4- 6-1- 3-2

ISE........................................242يالکترودروشایفوتومترمیفلروش
243....................................االیزايهاتستيزرهایاتوآناال-5- 6-1- 3-2
243..................................................آناالیزرالکترولیت-6- 6-1- 3-2
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243..................................................................دیونایزر- 6-2- 3-2
244.................................................................ماريبن- 6-3- 3-2
244..........................................................مانیسدزریآناال- 6-4- 3-2
244............................................................مترروبینبیلی- 6-5- 3-2
245.............................................................میکروسکوپ- 6-6- 3-2

245........................................فلوئورسانسمیکروسکوپ- 1- 6-6- 3-2
245...............................................کبمرمیکروسکوپ- 2- 6-6- 3-2
245..........................................لدیفداركمیکروسکوپ- 6-6-3- 3-2

246...........................................................پروسسورتیشو- 6-7- 3-2
246...........................................................امبدینگتیشو- 6-8- 3-2
246................................................................میکروتوم- 6-9- 3-2
247..........................................................سکشنفروزن- 6-10- 3-2
247.............................................................فلوتتیشو- 6-11- 3-2
247................................................بافتآمیزيرنگدستگاه- 6-12- 3-2
247.....................................................اتوماتیککواگلومتر- 6-13- 3-2
247................................................اتوماتیکنیمهکواگلومتر- 6-14- 3-2
248...........................................)اسپکتروفلوریمتري(فلوریمتر- 6-15- 3-2
248..........................................................فلوسایتومتري- 6-16- 3-2
248........................................................گاماکانتردستگاه- 6-17- 3-2
249....................................................هماتوکریتکشخط- 6-18- 3-2
249..............................................................رفرکتومتر- 6-19- 3-2
249..........................................................ادرارخواننوار- 6-20- 3-2
249..........................................................اسپرمزریآناال- 6-21- 3-2
249..............................................................کانتریکلن- 6-22- 3-2
250..............................................................فورزالکترو- 6-23- 3-2
250..................................................شیکرهاووژهایفیسانتر- 6-24- 3-2

250....................................................اولتراسانتریفوژ-1- 6-24- 3-2
250...........................................................خالءسیستم- 6-25- 3-2
UV.............................................................250المپ- 6-26- 3-2

251................................................................نئوماتیکینقلوحملسیستم-7- 3-2
251............................نئوماتیکینقلوحملسیستميکاربردمزایاي- 7-1- 3-2

251..............................................یانسانيروینکاهش-1- 7-1- 3-2
251..........................................کارانجامدردقتشیافزا-2- 7-1- 3-2
251...........................................ییجابجاسرعتشیافزا-3- 7-1- 3-2
251.........................................ییجابجادریمنیاشیافزا-4- 7-1- 3-2
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موادییجابجاتیفیکوتیکمازيریگگزارشويریآمارگامکان-5- 7-1- 3-2
252.............................................................................مداركو

252هاآزمایشگاهوهامارستانیدربنئوماتیکیقلنوحملسیستماختصاصیمزایاي- 7-2- 3-2
252...................................................................................وترهایکامپ-8- 3-2
253.............................................................بزرگزاتیتجهيبرایدسترس-9- 3-2
253....................................................................مصرفینیمهتجهیزات-10- 3-2
253.....................................................................آزمایشگاهیهايکیت-11- 3-2

254....................................................................فیتعارواصطالحات-3-3

257..........................................................یعمومنکاتوکاربرديدامنه-3-4

258........................................................آزمایشگاهیتجهیزاتفهرست-3-5
258...............................................................گیرينمونهوپذیرشي حوزه-1- 3-5

258...........................................کنندگانمراجعهوبیمارانانتظار- 1-1- 3-5
258..............................................جوابدهیوصندوقپذیرش،- 1-2- 3-5
260.....................................)یرانیا(گیرينمونهبهداشتیسرویس- 1-3- 3-5
261....................................)یفرنگ(گیرينمونهبهداشتیسرویس- 1-4- 3-5
262............................................)نشسته(خونگیرينمونهاتاق- 1-5- 3-5
264.....................................................ویژهگیرينمونهاتاق- 1-6- 3-5
265................................هانمونهتوزیعوسازيآمادهآوري،جمعاتاق- 1-7- 3-5

266..........................................................)شناسی بالینیآسیب(یفنيحوزه-2- 3-5
266.............................................................فنیمسئول- 2-1- 3-5
268................................................................سوپروایزر- 2-2- 3-5
269............................................................بیوشیمیواحد- 2-3- 3-5
272.........................................................شناسیخونواحد- 2-4- 3-5
274........................................................یشناسیمنیاواحد- 2-5- 3-5
277.....................................................شناسیمیکروبواحد- 2-6- 3-5
279.................................................مایعاتوادرارآنالیزواحد- 2-7- 3-5
PCR(..........................................281(مولکولیصیتشخواحد- 2-8- 3-5

281........................................................يورودشیپ-1- 2-8- 3-5
Pre-PCR....................................................281اتاق -2- 2-8- 3-5
PCR..........................................................283اتاق -3- 2-8- 3-5

284.......................................................)یحیتشریشناسبیآس(یفنيحوزه-3- 3-5
284.................................................یشناسبیآسیفنمسئول- 3-1- 3-5
285..............................................................تکنیکاتاق- 3-2- 3-5
287.....................................................بافتيسازآمادهاتاق- 3-3- 3-5
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287.......................................بلوكوالمنمونه،ينگهداريفضا- 3-4- 3-5
288.............................................................................پشتیبانیيحوزه-4- 3-5

288.........................................................آزمایشگاهرئیس- 4-1- 3-5
289.............................................................جلساتاتاق- 4-2- 3-5
290.................................................استریلوشووشستاتاق- 4-3- 3-5
291.....................................................................انبار- 4-4- 3-5
291..............................................................نظافتاتاق- 4-5- 3-5
292...........................................................فیکثکاراتاق- 4-6- 3-5
293......................................................زبالهآوريجمعاتاق- 4-7- 3-5
294...............................................................سروراتاق- 4-8- 3-5
UPS.................................................295وبرقيتابلواتاق- 4-9- 3-5
295......................................................اضطرايبرقاتاق- 4-10- 3-5
295...............................................آبدارخانه+ استراحتاتاق- 4-11- 3-5
296........................................................کارکنانرختکن- 4-12- 3-5

296........................................................اتاقفضاي-1- 4-12- 3-5
297.................................................یبهداشتسیسرو-2- 4-12- 3-5
298..............................................................حمام-3- 4-12- 3-5

299..........................................................ژنتیکآزمایشگاهتجهیزاتلیست-5- 3-5
300.........................................................اورژانسآزمایشگاهتجهیزاتلیست-5- 3-5

301............................................الزامات تأسیساتی تجهیزات آزمایشگاهی-3-6

305...................................................................................................................................................چهارمفصل 
Mechanicalتأسیسات مکانیکی Installation

307......................................................................................مقدمه-4-1
308.........................................................................طرحبودنياقتصاد-1- 4-1
308.......................................يانرژمصرفدرییجوصرفهويانرژاتالفکاهش-2- 4-1
310........................................................................نهیبهستمیسانتخاب-3- 4-1
310..........................................................................طرحيریپذانعطاف-4- 4-1
311.........................................................................طرحیکلمالحظات-5- 4-1

312.......................................................................................یمنیا-4-2
312................................................یکروبیمویسمهايبخاربرابردرحفاظت-1- 4-2
312...........................................................گازودودوآتشبرابردرحفاظت-2- 4-2

312.....................................................آتشبرابردرحفاظت- 2-1- 4-2
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314......................................................دودبرابردرحفاظت- 2-2- 4-2
315.......................................................گازبرابردرحفاظت- 2-3- 4-2

315......................................................................لرزشبرابردرحفاظت-3- 4-2
316.............................................................................یکیزیفخطرات-4- 4-2

316.......................................................یبهداشتساتیتأس- 4-1- 4-2
317..........................مطبوعيهیتهووهوايهیتخل،ییگرماساتیتأس- 4-2- 4-2

318..................مطبوعيهیتهووهواضیتعو،یشیسرماـیشیگرماساتیتأس-4-3
318................................................................................اثرگذارعوامل-1- 4-3
319...........................................................................خارجطرحطیشرا-2- 4-3
319...........................................................................داخلطرحطیشرا-3- 4-3

319...........................................................یاصليفضاها- 3-1- 4-3
319....................................................................اتیکل- 3-2- 4-3
320......................................................فضاهاییهواطیشرا- 3-3- 4-3

320......................................يریگنمونهورشیپذيحوزه-1- 3-3- 4-3
321....................)شناسی بالینی و تشریحیآسیب(یفنيحوزه-2- 3-3- 4-3
322...................................................یبانیپشتيحوزه-3- 3-3- 4-3

323...................................................................هواضیتعووفشارنسبت-4- 4-3
323.................يریگنمونهورشیپذيحوزهيهواضیتعووفشارنسبت- 4-1- 4-3
324..................................یفنيحوزهيهواضیتعووفشارنسبت- 4-2- 4-3
325.............................یبانیپشتيحوزهيهواضیتعووفشارنسبت- 4-3- 4-3

326..................................................................................هوايهیتخل-5- 4-3
326..............................يریگنمونهورشیپذيحوزهيهوايهیتخل- 5-1- 4-3
326...............................................یفنيحوزهيهوايهیتخل- 5-2- 4-3
326...........................................یبانیپشتيحوزهيهوايهیتخل- 5-3- 4-3

327...................یشگاهیآزمايهودهاازاستفادهبایکروبیمویسمهايبخاريهیتخل-6- 4-3
327....................................................................اتیکل- 6-1- 4-3
328.........................................................هوارساندستگاه- 6-2- 4-3

329...................................................................................یکشکانال-7- 4-3

331......................................................................یبهداشتساتیتأس-4-4
331........................................................................................اتیکل-1- 4-4
331........................................................................گرموسردآبعیتوز-2- 4-4

331........................................................کنندهمصرفلوازم- 2-1- 4-4
331.......................................................یمصرفآبتیفیک- 2-2- 4-4
332.................................................................یکشلوله- 2-3- 4-4
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333...............................آبيهاکنندهمصرفگریدویبهداشتلوازم- 2-4- 4-4
333..............................................یبهداشتلوازمانتخاب-1- 2-4- 4-4
334....................................یبهداشتلوازمانشعابيهالوله-2- 2-4- 4-4
334.....................................آبيکنندهمصرفلوازمریسا-3- 2-4- 4-4

334.........................................................یمصرفگرمآب- 2-5- 4-4
334................................................................اتیکل-1- 2-5- 4-4
335............................................................یکشلوله-2- 2-5- 4-4
335.............................................یمصرفگرمآبيدما-3- 2-5- 4-4

335.................................................................................فاضالبدفع-3- 4-4
335...................................................................اتیکل- 3-1- 4-4
336.......................................................فاضالبیکشلوله- 3-2- 4-4
337..................................................یبهداشتلوازمبهاتصال- 3-3- 4-4

338..................................................................................رسانیگاز-4-5
338........................................................................................اتیکل-1- 4-5
339...............................................................یمنیازاتیتجهنصبالزامات-2- 4-5

340.......................................................................یطبيگازهاتوزیع-4-6
340........................................................................................اتیکل-1- 4-6
340.........................................................................مصرفنقاطومقدار-2- 4-6
342.................................................................هایخروجمحلویکشلوله-3- 4-6
342.........................................................................ژنیاکسيهاکپسول-4- 4-6

344..................................................................کینئوماتانتقالستمیس-4-7
344.........................................................کینئوماتانتقالستمیسيهاتیمز-1- 4-7
345...............................................کینئوماتانتقاليهاستمیسیفنمشخصات-2- 4-7
345..................................هاشگاهیآزمایکینئوماتانتقاليهاستمیسدرژهیونکات-3- 4-7

347..........................................فضاهایکیمکانساتیتأسمشخصاتجدول-4-8

351......................................................................................................................................................پنجمفصل 

Electricalتأسیسات الکتریکی Installation

353.......................................................................................اتیکل-5-1
353..............................................................................میمفاهواتیکل-1- 5-1
353...............................................................................کاربرديدامنه-2- 5-1
353...............................................................................یطراحالزامات-3- 5-1
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355...........................................................................یعمومالزامات-5-2

356.........................................................یکیالکتريانرژعیتوزستمیس-5-3
356..............................................................................میمفاهواتیکل-1- 5-3

357.................................................................همبنديونیزمستمیس-5-4
357..............................................................................میمفاهواتیکل-1- 5-4
357..............................................................................یطراحالزامات-2- 5-4
358................................................................................نیزمنالیترم-3- 5-4
358......................................................................يهمبندونیزميهاد-4- 5-4

360.........................................................................روشناییسیستم-5-5
360..............................................................................میمفاهواتیکل-1- 5-5
360........................................................................المپوچراغانتخاب-2- 5-5
361...............................................................................روشناییشدت-3- 5-5
362.....................................................................روشناییستمیسکنترل-4- 5-5
362.........................................فضاهاياضطرارییروشناشدتزانیميبنددرجه-5- 5-5
363...................................................روشناییستمیسزاتیتجهبهیرسانبرق-6- 5-5
363............................................................روشناییستمیسزاتیتجهنصب-7- 5-5
363..............................................................محورتیفعالروشناییستمیس-8- 5-5

365..................................................................................برقپریز-5-6
365..............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-6
365..........................................................................برقيزهایپرنصب-2- 5-6
365.................................................................برقيزهایپربهیرسانبرق-3- 5-6

369.................................................................زاتیتجهبهیرسانبرق-5-7
369..............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-7
369......................................................................زاتیتجهبهیرسانبرق-2- 5-7

370.............................................................................برقتابلوهاي-5-8
370..............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-8
370...............................................................برقيتابلوهایطراحالزامات-2- 5-8
370.........................................................................برقيتابلوهانصب-3- 5-8

371..............................................................................تلفنستمیس-5-9
371..............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-9
371................................................................تلفنستمیسیطراحالزامات-2- 5-9
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372........................................................................نترکامیاستمیس-5-10
372............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-10
372...........................................................نترکامیاستمیسیطراحالزامات-2- 5-10

373..................................................................پرستاراحضارستمیس-5-11
373............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-11
373.....................................................پرستاراحضارستمیسیطراحالزامات-2- 5-11

374.......................................................گازودودق،یحراعالمستمیس-5-12
374............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-12
374.......................................................حریقاعالمستمیسیطراحالزامات-2- 5-12

375............................................................يوتریکامپيشبکهستمیس-5-13
375............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-13
375...............................................يوتریکامپيشبکهستمیسیطراحالزامات-2- 5-13

377..............................................................بستهمدارنیدوربستمیس-5-14
377............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-14
377..................................................مداربستهنیدوربستمیسیطراحالزامات-2- 5-14

378...........................................................................یصوتستمیس-5-15
378............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-15
378.............................................................یصوتستمیسیطراحالزامات-2- 5-15

379........................................................................يریتصوستمیس-5-16
379............................................................................مفاهیموکلیات-1- 5-16
379..........................................................يریتصوستمیسیطراحالزامات-2- 5-16

380.......................................جدول مشخصات تأسیسات الکتریکی فضاها-5-17

386...................................................................................)معماري(و مآخذمنابع
390............................................................)تجهیزات آزمایشگاهی(و مآخذمنابع
392..................................................................)تأسیسات مکانیکی(و مآخذمنابع
394.................................................................)تأسیسات الکتریکی(و مآخذمنابع
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هافهرست شکل
61............................................................................................ي خدمات آزمایشگاهینمودار روند ارائه- 1-2شکل 
143.....................................................داخلی آزمایشگاهی تشخیص پزشکی مستقلهاي نمودار ارتباط- 2-2شکل 
222.............................................................................هاي داخلی در آزمایشگاه بیمارستان ارتباطنمودار- 3-2شکل 
307.............................ریزي و طراحی تأسیسات مکانیکی در آزمایشگاه ضوابط و الزامات برنامهنمودار- 1-4شکل 
353............................ریزي و طراحی تأسیسات الکتریکی در آزمایشگاهضوابط و الزامات برنامهنمودار- 1-5شکل 
359.....................................................................هاي حفاظتی زمین و همبنديي اتصاالت هادينحوه- 2-5شکل 
377.............................................................سیستم دوربین مداربسته نمونه در آزمایشگاهبلوك دیاگرام - 3-5شکل 
378..............................................................................بلوك دیاگرام سیستم صوتی نمونه در آزمایشگاه- 4-5شکل 
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هاجدولفهرست 
148........................................................مشخصات فضاهاي آزمایشگاه بر اساس سطوح ایمنی زیستی-1- 2جدول 
197............................................................................................ها در سطوح مختلفزیربناي آزمایشگاه-2- 2جدول 
198..........................................................................گیريپذیرش و نمونهيریزي فیزیکی حوزهبرنامه-3- 2جدول 
199......................................................................................................فنیيریزي فیزیکی حوزهبرنامه-4- 2جدول 
201..............................................................................................پشتیبانیيریزي فیزیکی حوزهبرنامه-5- 2جدول 
205........................................................گیريي پذیرش و نمونهي حوزهکاري فضاهامشخصات نازك-6- 2جدول 
207...................................................................................ي فنی ي حوزهکاري فضاهامشخصات نازك-7- 2جدول 
209............................................................................ي پشتیبانی ي حوزهکاري فضاهامشخصات نازك-8- 2جدول 
213..............................................................گیري ي پذیرش و نمونهدرهاي فضاهاي حوزهمشخصات -9- 2جدول 
214.......................................................................................ي فنی درهاي فضاهاي حوزهمشخصات -10- 2جدول 
215................................................................................ي پشتیبانی ي حوزهفضاهادرهايمشخصات -11- 2جدول 
254...............................بر اساس میزان ماندگاري و دفعات استفاده آزمایشگاهیبندي تجهیزات طبقه-1- 3جدول 
255............................................ي کاربرد اي بر اساس حوزهسرمایهآزمایشگاهیبندي تجهیزات طبقه-2- 3جدول 
256...............اي بر اساس نوع قرارگیري در فضاي معماري سرمایهآزمایشگاهیبندي تجهیزات طبقه-3- 3جدول 
258.................................................................کنندگانفضاي انتظار بیماران و مراجعهلیست تجهیزات -4- 3جدول 
258..................................................................................پذیرش، صندوق و جوابدهیلیست تجهیزات -5- 3جدول 
260...................................................................)ایرانی(گیري سرویس بهداشتی نمونهلیست تجهیزات -6- 3جدول 
261..................................................................)فرنگی(گیري سرویس بهداشتی نمونهلیست تجهیزات -7- 3جدول 
262..............................................................................)نشسته(گیري خون اتاق نمونهلیست تجهیزات -8- 3جدول 
264..............................................................................................گیري ویژهاتاق نمونهلیست تجهیزات -9- 3جدول 
265.......................................................هاسازي و توزیع نمونهآوري، آمادهعجملیست تجهیزات اتاق -10- 3جدول 
266..................................................................................................مسئول فنیلیست تجهیزات اتاق -11- 3جدول 
268..................................................................................................فضاي سوپروایزرلیست تجهیزات -12- 3جدول 
269......................................................................................................واحد بیوشیمیلیست تجهیزات -13- 3جدول 
272.................................................................................................شناسیواحد خونلیست تجهیزات -14- 3جدول 
274................................................................................................شناسی واحد ایمنیلیست تجهیزات -15- 3جدول 
277...........................................................................................شناسی لیست تجهیزات واحد میکروب-16- 3جدول 
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کلیات پژوهش.......................................................... ......................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

37 ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز

پژوهشموضوع -1-1

هاي کتاباز مجموعهاولین جلدعنوان به» 1پزشکیتشخیصآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه«این مجلد با عنوان 
طراحـی،  خصـوص هاي الزم را دراستانداردها و راهنماییتهیه شده و»هاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه«

.دهدارائه میپزشکی تشخیصآزمایشگاهتجهیز و تأسیس
وشـود فـراهم مـی  تشـریحی و شناسـی بـالینی  آسـیب مطالعات يي بدن انسان در نتیجهبخش اعظمی از اطالعات درباره

لزوم توجه به اسـتانداردها و  کهبرندخود براي بیماران بهره میهاي گیريگرفته در جهت تصمیمهاي صورتپزشکان از آزمایش
آزمایشگاه تشخیص پزشکی مسئولیت حساسی در .کندتشخیص پزشکی را دوچندان میآزمایشگاهریزيو برنامهالزامات طراحی

ارائـه  ، بـالینی هـاي  و آزمایش نمونـه پردازش، نگهداريها، انتقال، آوري نمونهجمعسازي و شناسایی بیماران،پذیرش، آمادهقبال
ـ عالوه توجه به ایمن بودن و اخالق حرفه، بهمشاوره، تفسیر، گزارش و نتیجه هـاي آزمایشـگاه .عهـده دارد راي آزمایشگاهی را ب

یـا  درمانگـاه تـر ماننـد   بـزرگ يمؤسسـه یا به عنـوان بخشـی از   مستقليسسهؤتوانند به صورت یک مپزشکی، میتشخیص
.ستان فعالیت داشته باشندبیمار

بـا سـایز   هاي تشـخیص پزشـکی مسـتقل   آزمایشگاهطراحی، تجهیز و تأسیسبرداري در زمینه هرچند این مجلد براي بهره
اعـم از مسـتقل و   (هاي پزشکی نیز تواند براي سایر آزمایشگاهتدوین شده است، اما می)بیمار100پذیرش روزانه حدود (متوسط 
.قع گرددمفید وا) وابسته

پژوهشضرورت انجام-1-2

نامه یا دستورالعمل جامعی در خصوص طراحی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص پزشکی در کشـور  تاکنون آئینبا توجه به اینکه
و اهـم  و تنهـا کلیـات  گیردمقررات و ضوابط مدون صورت نمیآزمایشگاه تشخیص پزشکی تحت تجهیزوطراحیتهیه نشده و

راهگشـاي مناسـبی بـراي    توانـد مـی ، تدوین ایـن کتـاب  گیردآزمایشگاه مورد نظر، تحت بررسی نهادهاي ذیربط قرار میموارد
.محسوب شوداز نظر فرم و فضاهاي استانداردآزمایشگاهمندي از بهره

ي آنها و پاسـخگویی  تهیه و تدوین دستورالعمل جامع و روزآمد در خصوص طراحی و تجهیز آزمایشگاهی به منظور ایمن ساز
هر چه بیشتر و بهتر به نیازها و خدمات مورد درخواست جامعه و نیز نزدیکتر ساختن این آزمایشگاهها به اسـتانداردها و ایـده آل   

این کتاب می توانـد راهگشـاي مناسـبی    . هاي بین المللی همواره مورد نظر وزارت بهدلشت درمان و آموزش پزشکی بوده است
آزمایشگاهها از آخرین دستورالعمل ها و استانداردهاي جهانی و نیز به عنوان راهنمایی براي مشـاوران طراحـی   براي بهره مندي

.آزمایشگاهها محسوب گردد

1 Medical Laboratory or Clinical Laboratory



PRINCIPLESهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوز38

یوارهايها و دپیکربندي فضا با ستوناگرنباشد، مطلوبمطبوع یهو تهوروشنایی،در یک آزمایشگاهمثال اگربه عنوان یک 
هاي فضا عملکردي نباشند، اگر روابط داخلی در فضاهاي آزمایشـگاه مناسـب نباشـد، ایـن     اگر ابعاد و اندازه،باربر بهینه نباشدیرغ

.شوددر نهایت متوجه بیماران تواند میآن عواقب نظر از نوع و ابعاد کلی آن نامناسب تلقی شده واه صرفگآزمایش

پژوهشاهداف -1-3

باشـد کـه دربرگیرنـده    تجهیز آزمایشگاه تشخیص پزشکی مـی وربوط به طراحیهدف از تدوین این کتاب، تعیین الزامات م
جهـت  کاربرد ایـن کتـاب در   . باشدالزامات طراحی معماري، تجهیزات آزمایشگاهی، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکی می

متولیـان طراحـی و سـاخت    فرآیندهاي مربوطـه بـه عنـوان راهنمـاي    آشنایی باطراحی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص پزشکی و 
، در اختیـار نهادهـاي مربوطـه قـرار     هاي تشخیص پزشکیآزمایشگاهفیزیکیالحیتتأیید صتواند در جهت میآزمایشگاه بوده و

.داده شود
:باشدشامل موارد زیر میپژوهشبه طور کلی اهداف انجام این 

هاي فیزیکی و عملکرديویژگیي بهبودواسطهخدمات آزمایشگاهی بهو ایمنیارتقاي سطح کیفی.1
نوسـازي هـاي جدیـد و  آزمایشـگاه طراحـی و سـاخت  تبیـین اصـولی بـه عنـوان    فراهم نمودن چارچوب.2

هاي موجودآزمایشگاه
تأسیس آزمایشگاهجهت شناسی ارتقاي سطح دانش فنی متخصصان آزمایشگاهی و آسیب.3

ي آزمایشگاهی و مهندسـی  نظران حوزهنظرات کارشناسان و صاحبهاي بعدي این کتاب از الزم به توضیح است در ویرایش
.به منظور ارتقاي سطح علمی کتاب استفاده خواهد شد

پژوهشي کاربرددامنه-1-4

و بـه صـورت   آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی مسـتقل    طراحـی و تجهیـز   در جهت به صورت مستقیمتواناز این کتاب می
تمرکز اصـلی  همچنین. بهره گرفت)اعم از مستقل و وابسته(هاي پزشکی آزمایشگاهسایر طراحی و تجهیز غیرمستقیم در جهت 

ــاب  ــن کت ــگاه ای ــر روي آزمایش ــط   ب ــا متوس ــتقل ب ــکی مس ــخیص پزش ــاي تش ــه  ه ــذیرش روزان ــار100پ ــطح بیم 2و س
در واقـع عـالوه   .باشدمیهاي مربوطه تفاوت، با رعایت محدودیتمتوسط پذیرش روزانهبا ميهاسایر آزمایشگاهوزیستیایمنی

.هاي دقیق، ممکن است قابل استفاده باشدها نیز پس از انجام بررسیي اصلی این کتاب، براي سایر آزمایشگاهبر دامنه
دهنـد، امـا   شده در این پژوهش اگرچه شرایط الزم براي طراحی آزمایشگاه را ارائه میالزم به توضیح است مطالب گردآوري

ها باید همواره نیازهاي آزمایشگاه مـورد نظـر را   از این رو طراحان و مجریان آزمایشگاه. ی را تأمین نکنندممکن است شرایط کاف
.تأمین نماینددر چارچوب ضوابط معماري و عملکرديمربوطهبه همراه نظرات تخصصی و نیازهاي کاربران 



کلیات پژوهش.......................................................... ......................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی
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و صورت گرفتـه اسـت  المللی هاي بینآلتانداردها و ایدهتر شدن به اسشده در این کتاب، با هدف نزدیکتمام اطالعات ارائه
حـال ممکـن اسـت    بـا ایـن  .وجود نداردها براي رعایت مفاد این کتاب در حال حاضر الزامی براي مشاوران و مجریان آزمایشگاه

.نهادهاي مربوطه، تصمیماتی نسبت به لزوم توجه به مفاد این کتاب اتخاذ نمایند

پژوهشروش اجراي -1-5

منابع معتبـر علمـی داخلـی و خـارجی در     تمام استانداردها وکه در این مرحلهشدهاي آغاز با مطالعات کتابخانهپژوهشاین 
هاي تخصصی بـا کارشناسـان   سپس مصاحبه. شده استمطالعه و مطالب حائز اهمیت از آنها استخراج پژوهش،موضوع يزمینه

. شد، پاسخ داده بودتی که در مرحله مطالعات اولیه توسط کارشناسان شکل گرفته آغاز و در این مرحله به سواالپژوهشموضوع 
ـ برگـزار  انتهـاي پـژوهش  هاي تخصصی که به صورت منظم تا همزمان با مصاحبه هـاي میـدانی از   بررسـی بازدیـدها و د،گردی

انـداز  بع معتبـر علمـی بـا چشـم    هـاي منـا  هـا و همخـوانی  آغاز و در این مرحله تناقصهاي تشخیص پزشکی مستقلآزمایشگاه
بـازنگري اطالعـات و اسـناد،    يواسـطه پـژوهش بـه  يموجود استخراج و در ادامههايآزمایشگاهکارشناسان موضوع پژوهش و 
بنـدي  دست آمده، جمعمطالب به،پژوهشانتهايدر . هاي تخصصی به این سواالت پاسخ داده شدمطالعه منابع جدید و مصاحبه

حاضـر اق نهایی آنها با سیستم کشور ایران و بررسی نهایی توسط کارشناسان موضـوع پـژوهش، در قالـب کتـاب    و پس از انطب
.آماده گردید

:توان فازبندي کلی پروژه را به صورت زیر ارائه نمودبه طور کلی می
 گردآوري اطالعاتپژوهششناخت : 1مرحله ،
 اطالعاتبندي انجام مطالعات پایه و دسته: 2مرحله
 هاي تخصصی دیگربررسی، تجزیه و تحلیل اطالعات و تعامل علمی با گروه: 3مرحله
 ارائه نتیجه نهاییسازي اطالعات نهایی و سازي و یکپارچهتجمیع، همسان: 4مرحله

اصطالحات و تعاریف-1-6

:شرح زیر ارائه شده استبهاهمیتسه سطح درهاي فیزیکی مورد نیاز در این کتاب کلیه ویژگی.1
این موارد اغلب در ارتباط مستقیم .باشدمیها ضروري در خصوص مواردي است که تأمین آنسطح الزام

.باشدبا کارآیی عملکردي، تأمین ارگونومی، تأمین ایمنی و سایر موارد پراهمیت می
همیـت بسـیاري برخـوردار    ها ضروري نبوده امـا از ا در خصوص مواردي است که تأمین آنسطح توصیه

.باشدمی
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هاي فیزیکـی  ها در راستاي افزایش کیفیت ویژگیدر خصوص مواردي است که تأمین آنسطح پیشنهاد
.باشدمیافرادو باال بردن میزان رضایتمندي 

لحـاظ  » وزارت بهداشـت «به صورت اختصاراًدر این کتاب» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«عنوان .2
.شده است

لحاظ شده » آزمایشگاه مستقل«به صورت اختصاراًدر این کتاب» آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقل«عنوان .3
.است

لحاظ شـده  » آزمایشگاه وابسته«به صورت اختصاراًدر این کتاب» آزمایشگاه تشخیص پزشکی وابسته«عنوان .4
.است

لحـاظ  » آزمایشگاه اورژانـس «به صورت اختصاراًدر این کتاب» پزشکی اورژانسآزمایشگاه تشخیص«عنوان .5
.شده است

» آزمایشـگاه بیمارسـتان  «بـه صـورت   اختصـاراً در این کتاب» آزمایشگاه تشخیص پزشکی بیمارستان«عنوان .6
.لحاظ شده است
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پزشکیهايآزمایشگاهو تعاریفکلیات-2-1

، امـا  نـد اکـار گرفتـه شـده   هاي دور به صورت غیرمستقیم توسط حکما و دانشمندان بههاي آزمایشگاهی اگرچه از سالروش
کالسـیک يدورهاولـین میالدي1920سالدر.گرددمیعلوم آزمایشگاهی به ابتداي قرن بیستم میالدي بازعلمی گذاري پایه
.یافـت رواجدنیـا کشـورهاي سایردرآنازپسواندازيراهمریکاآي متحدهایاالتدرآزمایشگاهیعلوميزمینهدرگاهیدانش
وسالمتي عرصهواردآزمایشگاهیسریعوجدیدهايتستوهاروششد،حاکمدنیابرکهآرامشیودومجهانیجنگازپس

هـاي روشانـواع ازآزمایشـگاهی اتوماتیـک وخودکارهايروشبیستمقرندومي نیمهدرکهطوريبهگشت،جامعهبهداشت
.ندگرفتپیشیدستی

، پادزهرهـا،  هـا متابولیتمقدارهاي بیولوژیک بدن انسان از نظراست که در آن مواد، مایعات، ذرات و بافتآزمایشگاه مکانی
یـا  گیـري  انـدازه موردغیرهها و ها، ویروسها، انگلها، قارچباکتريوم ونظیر سمزا وجود مواد و عوامل بیماريو غیرهداروها، و
، ثبت و گـزارش  یا متنیو صورت عددي به ی و یا کیفی یج کمادر قالب نتهاآمده از آندستبهي گیرند و نتیجهقرار میجستجو 

.دنشومی
هاي بهداشتی و درمانی به نتایج آزمایشـگاهی  گیريمدرصد از تصمی80تا 70که حدود اطالعات و آمارها حاکی از آن است 

ي اخذشـده را مـورد آزمـایش و    نمونـه و آزمایشگاه موظف است به تناسب امکانات و صالحیت علمی و فنی خـود،  وابسته است
رت بهداشـت،  صالح با رعایت ضوابط و مقررات وزاهاي اخذشده را به آزمایشگاه تشخیص پزشکی ذيتجزیه قرار داده و یا نمونه

.موازین علمی و استانداردهاي ابالغی آزمایشگاه مرجع سالمت، ارجاع دهد
1.باشـد مستقل و وابسته با مالکیت خصوصی، دولتـی و سـایر مـی   پزشکیهايشامل کلیه آزمایشگاهپزشکیهاي آزمایشگاه

، ایمنـی ـ   5، شـیمیایی 4شناسـی یمنـی ، ا3شناسـی ، میکـروب 2بیوشـیمی هـاي  ي خـدمات آزمـایش  دهنـده ارائهپزشکیآزمایشگاه 
ها روي مواد به دست آمده از بدن انسـان  و سایر آزمایش10شناسی، آسیب9شناسی، سلول8، بیوفیزیک7شناسی، خون6شناسیخون

باشد و مجـاز اسـت   ها میها یا ارزیابی سالمت انسانکردن اطالعات براي تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريبه منظور فراهم

.شوندها از نظر نوع مالکیت به سه دسته تقسیم میآزمایشگاه1
و یا حقوقی در چـارچوب  هاي تشخیص پزشکی مستقل مالکیت خصوصی دارند و مجوز فعالیت آزمایشگاه به نام شخص یا اشخاص حقیقیاغلب آزمایشگاه: مالکیت خصوصی) الف

.هاي تشخیص پزشکی وابسته به مراکز درمانی خصوصی نیز درواقع مالکیت خصوصی دارندهمچنین آزمایشگاه. شودصادر میی درمانی شرکت تعاونی خدمات بهداشت
ن در گـروه  تـوا هاي تشخیص پزشکی وابسـته بـه مراکـز درمـانی دولتـی را مـی      به عنوان مثال آزمایشگاهوابسته هاي تشخیص پزشکی مستقل، ودر آزمایشگاه: مالکیت دولتی) ب

شودصادر میدانشگاه علوم پزشکی مجوز فعالیت آزمایشگاه به نام که.هاي با مالکیت دولتی محسوب کردآزمایشگاه
عی، انجمـن  هـاي نظـامی، تـأمین اجتمـا    دولتی همچون ارگانخصوصی و نیمههاي نیمههاي تشخیص پزشکی مستقل و وابسته زیر نظر نهادها و ارگانآزمایشگاه: مالکیت سایر) ج

.شوندهاي با مالکیت سایر محسوب میها و غیره در گروه آزمایشگاههاي خیریه، بانکسسهؤغیرانتفاعی، م
2 Biological
3 Microbiological
4 Immunological
5 Chemical
6 Immunohaematological
7 Haematological (Hematological)
8 Biophysical
9 Cytological
10 Pathological
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هاي بررسی آزمایشگاهی شامل تفسیر نتایج و توصیه در جهت اقدامات تشخیصی بیشتر ارائه اي را در تمام زمینهمات مشاورهخد
هـا در راسـتاي   شـود و آزمایشـگاه  ارائه نمیپزشکیهايدر تمام آزمایشگاهي این خدمات لزوماًالزم به توضیح است همه.نماید
.کنندطه فعالیت میي کار خود و پروانه مربودامنه

هاي تشخیص پزشکیانواع آزمایشگاه-2-1-1

خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروري است و از این رو باید به منظور برآوردن نیـاز تمـام بیمـاران و    
هـاي  ن فعالیـت هـا کـانو  آزمایشگاه. که مسئولیت مراقبت از بیماران را بر عهده دارند، در دسترس باشندآزمایشگاهکارکنان 

سـازي و  آوري یا دریافت نمونه، آمـاده جمعسازي بیمار، شناسایی بیمار،پذیرش، آمادهها شاملپرتنشی هستند و خدمات آن
گذاري، تفسیر، صحهها با استفاده از تجهیزات خودکار یا دستی، ها جهت انجام مطالعه و بررسی، آنالیز نمونهبندي نمونهطبقه

تنظـیم گـزارش آزمـایش بـا     هاي آزمایشگاه پزشـکی،  با در نظر گرفتن ایمنی و اصول اخالقی در فعالیتگزارش و مشاوره 
بوده و در نهایت منجر به فـراهم شـدن اطالعـاتی در    تحویل به بیماراستفاده از کامپیوتر و ارسال آن به پزشک مربوطه یا

هاي ژنتیکـی ذاتـی، وجـود و میـزان     ها؛ مشخصهکلی سلولرابطه با ترکیب و تعادل شیمیایی بدن؛ وجود، کارآیی و فعالیت
شناسـی و  مطالعـات آسـیب  يواسـطه هاي باکتریال و ویروسی و همچنین بررسی وضعیت سلولی و بافتی بدن بـه ارگانیسم

.گرددکالبدي می
ان مـواد یـا   گیـري یـا توصـیف وجـود یـا فقـد      هاي اجرایی براي تعیـین، انـدازه  ها همچنین شامل روشاین آزمایشگاه

،ها را بر عهده دارندها و یا ارسال و توزیع آنسازي نمونهآوري یا آمادهجمعتسهیالتی که فقط. باشدریزجانداران مختلف می
تر آزمایشگاهی توانند بخشی از یک سیستم یا شبکه بزرگولی می؛شوندپزشکی شناخته نمیتشخیص به عنوان آزمایشگاه 

.شمار آیندبه
و خـدمات  1پزشـکی /شناسـی بـالینی  توان به دو گروه اصـلی خـدمات آسـیب   ها را میکلی خدمات آزمایشگاهبه صورت

هـا  آزمایشگاه. باشدهاي آموزشی متخصصان هرکدام نیز متفاوت میبندي نمود که حتی دورهتقسیم2شناسی تشریحیآسیب
3.ن خدمات باشندي هر دو گروه ایدهندهبر اساس مجوز فعالیت خود ممکن است ارائه

د کـه نیـاز   نریـزي شـو  باید طوري طرح،اي و تفسیر مناسبپزشکی، شامل خدمات مشاورهتشخیصخدمات آزمایشگاه
.مسئولیت مراقبت از بیمار را برآورده کندوآزمایشگاهبیماران و کلیه کارکنان 

بخش درمانهايآزمایشگاه-1-1- 2-1

هاي مستقل و وابسته بـا مالکیـت خصوصـی، دولتـی و سـایر      هي آزمایشگاهاي بخش درمان شامل کلیهآزمایشگاه
.باشدمی

1 Clinical/Medical Pathology
2 Surgical Pathology

.شودگفته میآناتومیکال پاتولوژيکلینیکال،آزمایشگاهشناسی تشریحی باشند، اصطالحاًو آسیبشناسی بالینیآسیبي هر دو گروه خدمات دهندههایی که ارائهبه آزمایشگاه3
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هاي تشـخیص پزشـکی مسـتقل و وابسـته     ي دو نوع از آزمایشگاههاي تشخیص پزشکی که دربرگیرندهآزمایشگاه
ز ها اباشند و عوامل مهمی که منجر به متمایزشدن آنباشند، از نظر ماهیت خدمات آزمایشگاهی مشابه یکدیگر میمی

ي ي آزمـایش و نحـوه  ي نتیجـه شوند، وابستگی آزمایشگاه، سطح خدمات آزمایشگاهی، سرعت عمـل در ارائـه  هم می
هاي تشـخیص پزشـکی شـامل خـدمات     ي آزمایشگاهدهندهحداقل خدمات ارائه. باشدها میتأمین خدمات پشتیبانی آن

ي خدمات بیشتر، بستگی به و امکان ارائهباشد میشناسی شناسی و سرمشناسی، ایمنیشناسی، میکروببیوشیمی، خون
.امکانات و مجوز آزمایشگاه دارد

1مستقلپزشکیتشخیصآزمایشگاه-1- 2-1-1-1

و با طبق ضوابط قانونیبه صورت مستقل وي پزشکی است کهاسسهؤممستقلآزمایشگاه تشخیص پزشکی
مختلـف حاصـل از بـدن انسـان بـراي      هـاي گردد و در آن نمونـه میتأسیسمالکیت خصوصی، دولتی و یا سایر

.گیردقرار میو مطالعهها و تأثیر درمان مورد آزمایشتشخیص و مراقبت از بیماري
ایـن اغلـب .شـود مـی تـأمین مسـتقل صورتبهنیازموردپشتیبانیخدماتتمام،هاآزمایشگاهنوع از ایندر 

نـوع وتعـداد ازمنديبهرهاساسبرراکنند رائه میی که اخدماتنوعمجوزودارندخصوصیمالکیتهاآزمایشگاه
.نمایندمیفعالیتبهشروعوکسب،آزمایشگاهامکاناتوتجهیزاتومتخصصین

2وابستهپزشکیتشخیصآزمایشگاه-2- 2-1-1-1

فعالیـت ، مرکـز جراحـی محـدود و غیـره    بیمارسـتان مرکز درمانی اعم ازبهوابستهصورتبهآزمایشگاهاین
یـا وسـرپایی بیمـاران بـه رامسـتقل پزشکیتشخیصآزمایشگاهدرگرفتهصورتفرآیندهاينوعیبهوکندمی

اغلـب هـا،  در ایـن نـوع از آزمایشـگاه   .دهـد میارائهو در شرایط عادي یا اورژانسیمرکز درمانی مربوطهبستري
اینمالکیت.دشومیتأمینوطهمرکز درمانی مربپشتیبانیخدماتطریقازآزمایشگاهنیازموردپشتیبانیخدمات
بـر دهنـد، مـی ارائهکهآزمایشگاهیخدماتنوعوباشدسایریاخصوصیدولتی،ممکن است هاآزمایشگاهنوع از
.شـود مـی تعیـین آنفعالیتمجوزومدیریتیهايسیاست،مرکز درمانی مربوطهيدهندهارائهخدماتنوعاساس

، در گـروه  کنـد مـی فعالیـت بیمارسـتان بـه وابسـته صـورت بـه نیـز کـه  3اورژانـس پزشکیتشخیصآزمایشگاه
بـه سـریع آزمایشـگاهی خدماتيارائه،ترین ویژگی آنهاي تشخیص پزشکی وابسته قرار دارد و مهمآزمایشگاه

ایـن .باشـد مـی اورژانسـی آزمایشگاهیخدماتبهمحدودآنخدماتيدامنهوبودهاورژانسیشرایطدربیماران
در یک فضاي یاوویژههايمراقبتبخشاورژانس،بخشبیمارستان،آزمایشگاهدر داخل استممکنمایشگاهآز

.نمایدفعالیتبیمارستاندرجداگانه 

.شودپژوهش این کتاب محسوب میي زشکی مستقل دامنهآزمایشگاه تشخیص پ1
.شود اما ممکن است از مطالب این کتاب در زمینه این نوع از آزمایشگاه بهره گرفته شودي پژوهش این کتاب محسوب نمیآزمایشگاه تشخیص پزشکی وابسته، دامنه2
.ت از مطالب این کتاب در زمینه این نوع از آزمایشگاه بهره گرفته شودشود اما ممکن اسپژوهش این کتاب محسوب نمیيآزمایشگاه تشخیص پزشکی اورژانس، دامنه3
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هاي بخش بهداشتآزمایشگاه-1-2- 2-1

هـاي  نظام سـالمت در خصـوص بیمـاري   آزمایشگاهیهاي سطوح مختلف بهداشتی پاسخگوي نیازهايآزمایشگاه
. باشـند ها و غیره مـی گردان، شرایط بالیا و فوریتواگیر، غیرواگیر، تشخیص مواد مخدر و داروهاي روانتحت مراقبت
.ي کار این کتاب قرار ندارند و به تعاریف و الزامات مربوطه پرداخته نشده استامنهها در داین آزمایشگاه

1بر اساس سطوح ایمنی زیستیهاآزمایشگاهبنديطبقه-2-1-2

محافظـت از کارکنـان و   هايروشجهت فراهم آوردن اطالعاتی در خصوصر اساس سطوح ایمنی زیستیببنديطبقه
در هاي قابـل قبـول  یافتن به استانداردها و دستورالعملدستبه منظورو هاي آزمایشگاهیدر برابر آلودگیمحیط آزمایشگاه

ي فرآینـدهاي آزمایشـگاهی بـه واسـطه    سالمتزاین اطالعات همچنین در جهت محافظت ا. گیردهمین راستا صورت می
ایـن اسـت کـه    هـا  در واقع هدف اصلی از مباحث ایمنی زیستی در آزمایشـگاه .ها نیز کاربرد داردآلودگیانواعکنترل انتشار

ـ   برنامـه بنـابراین .باشـد اهمیت تأمین ایمنی انجـام آن نمـی  ي اهمیت انجام هیچ آزمایشی به اندازه رل ریـزي و انجـام کنت
ها، بایستی در خصـوص  هاي آزمایشگاهی و جهت کنترل انتشار آلودگیهاي زیستی جهت محافظت در برابر عفونتآلودگی

.شود، مورد توجه قرار گیردها از مواد آلوده و خطرناك استفاده میهایی که در آنآزمایشگاه
مخاطراتی که براي انسان و محـیط زیسـت   با توجه به وعوامل زیستی خطرساز بر اساس زیستی سطوح مختلف ایمنی

ایمنـی زیسـتی بـا کمتـرین تهدیـد و      1هـاي سـطح   در ایـن میـان، آزمایشـگاه   کـه  شـوند تعیین میسطح چهاردر،دارند
در حـال حاضـر   . زیستی با بیشترین تهدید در مواجهه با فرآیندهاي آزمایشگاهی روبرو هستندایمنی4هاي سطح آزمایشگاه

کـار ایـن   يکه دامنهایمنی زیستی قرار دارند2هاي سطح هاي تشخیص پزشکی کشور در گروه آزمایشگاهآزمایشگاهاغلب 
.در این گروه تعیین شده است،هاي تشخیص پزشکی مستقلکتاب نیز براي آزمایشگاه

ایمنی زیستی1سطح -2-1- 2-1

کارکنـان ح خطر پـایین اسـت و   که در آن سطباشدیی میهامیکروارگانیسمبا کار رايمناسب ب1آزمایشگاه سطح 
ایـن نـوع از  هـایی کـه در  ارگانیسم. شوندآزمایشگاه مطابق با استانداردهاي آزمایشگاهی به طور مناسب محافظت می

ممکـن اسـت در   آزمایشـگاهی فرآینـدهاي وشوندباعث بروز بیماري در افراد سالم نمی،شوندبررسی میهاآزمایشگاه
ممکـن اسـت در   ،ندهسـت هایی که غیرفعال شده و یا ثابت و غیرقابل تغییرنمونه. دننجام شوا)خارج از هود(فضاي باز

.دأمین نموطبیعی تصورتتوان به میاین آزمایشگاه را ي تهویه.سطح به کار گرفته شونداین 
ملیـات و عملکـرد   از نظـر ع .گیـرد مـی بـر هاي آموزشی پایـه و تحقیقـاتی را در  آزمایشگاه،نظر نوع آزمایشگاهاز

.شودمی2شناسی صحیحهاي میکروبآزمایشگاهی شامل روش

1 Biosafety Levels
2 GMT (Good Microbiological Techniques)
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ایمنی زیستی2سطح -2-2- 2-1

هـاي انسـان   در ارتباط بـا بیمـاري  کهاستهایی مناسب براي کار با مواد حاوي میکروارگانیسم2سطحآزمایشگاه
در محـیط اطـراف وجـود    وشـته  دایمخاطغشايمعرضدرگرفتنو قراریدناز طریق بلعکردنو توانایی آلودهبوده
در صـورتی  البتـه  .توان در فضاي باز انجـام داد ها را میهاي میکروبیولوژیکی مناسب، آزمایشبا استفاده از روش. دارند

.نموداستفادهزیستیباید از هود ایمنی،که خطر تولید ذرات معلق در هوا وجود داشته باشد
و هـاي تشخیصـی و تحقیقـاتی    خدمات بهداشـتی، آزمایشـگاه  يهاي ارائه دهندهآزمایشگاه،ز نظر نوع آزمایشگاها

ها با ایجـاد خطـر متوسـط کـار     ارگانیسمبا طیف وسیعی از میکروهادر این نوع از آزمایشگاه.دنگیرمیبررا درآموزشی
.باشندزایی متفاوتی میداراي بیماريشود که در سطح جامعه وجود دارند ومی

ایمنی زیستی3سطح-2-3- 2-1

پتانسیلدارايکهاستزاي بومی یا غیربومیبیماريهاي مناسب براي کار روي میکروارگانیسم3سطح آزمایشگاه
بـا توجـه بـه خطـرات     .شودبار میها خطرناك بوده و یا موجب بیماري مرگاستنشاق آنوهستنداز طریق هوا انتقال
داراي وکنـد ها را اداره میهایی براي چیدمان آزمایشگاه وجود دارد که آنند، معیارزا داراي که این عوامل بیماريبالقوه

،در ایـن سـطح  .باشـند مـؤثر مـی  ها بـراي انسـان و محـیط    کاهش خطر میکروارگانیسمهستند که در جهتامکاناتی
.شودشده انجام میکنترلو محبوس فضايدر فرآیندهاي آزمایشگاهی

از نظـر نـوع آزمایشـگاه،    .گـردد را شامل مـی 3و سطح تلقییا محصورشدهومحدود،یستیاز نظر سطح ایمنی ز
.دنگیرمیبرهاي تشخیصی تخصصی و تحقیقاتی را درآزمایشگاه

ایمنی زیستی4سطح -2-4- 2-1

که جـان افـراد را تهدیـد    است هایی هاي خطرناك با میکروارگانیسمبراي انجام آزمایشمناسب 4سطح آزمایشگاه 
زا از طریـق ذرات معلـق در هـوا، بـه صـورت      نتشار این عوامل بیماريا.شوندکنند و به سرعت در جامعه پخش مییم

ها کشت ویـروس  هایی که در آنبه طور کلی آزمایشگاه.شوندي حیات محسوب میبسیار خطرناکی، عامل تهدیدکننده
مجزا در یک ساختمانطلبد که بایستیاي را میات ویژهملزومبوده و این سطح از آزمایشگاه 4گیرد، سطح صورت می

.در نظر گرفته شود
زاي خطرنـاك  باشد که به منظـور تشـخیص عوامـل بیمـاري    هاي تشخیصی میاز نظر نوع آزمایشگاه، شامل واحد

ه از طریق تـنفس  شود کهایی کار میارگانیسمها با میکرودر این آزمایشگاه. شوندبینی میپیش) کشت میکروارگانیسم(
.ها وجود نداردمنتقل شده و در حال حاضر واکسن و یا روش درمانی مناسبی براي آن
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مستقلپزشکیتشخیصآزمایشگاهخدمات-2-1-3

.شودخدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقل در قالب دو گروه اصلی ارائه می

بالینیشناسیآسیبخدمات -3-1- 2-1

هـاي مختلـف   سـط متخصصـان آزمایشـگاهی مجـرب در بخـش     هـایی اسـت کـه تو   این خدمات شامل آزمـایش 
بایسـتی توجـه نمـود   .گیرنـد قـرار مـی  بررسـی  مـورد بالینیشناسیسیبخدمات آ،در ادامه.شودارائه میآزمایشگاهی 

شناسـی،  شناسی، میکـروب بیوشیمی، خوناز میان این خدمات، فقط خدمات تر نیز اشاره شده است،که پیشطورهمان
د و سایر خدمات آزمایشـگاهی  نبینی شوهاي تشخیص پزشکی پیشباید در تمام آزمایشگاهشناسیسی و سرمشناایمنی

.بینی نمودتوان پیشي کار آزمایشگاه میرا بر اساس ضوابط مربوطه و دامنه

1بیوشیمی-1- 2-1-3-1

درون درکـه  هاي شـیمیدانان بـراي درك و شـناخت فرآینـدهاي زیسـتی     دانش بیوشیمی که در آن از روش
اسـاس  هـدف بیوشـیمی تبیـین    .باشـد شود، داراي اهمیت روزافزونی مـی استفاده میافتد میفاقاتموجودات زنده

هاي زنده هاي زنده، درك کامل تمام فرآیندهاي شیمیایی مرتبط با سلولمولکولی تمام فرآیندهاي شیمیایی سلول
ـ     هـاي  ه دسـت آوردن درك واضـح از واکـنش   در سطح مولکولی، تالش براي شناخت چگـونگی آغـاز حیـات و ب

.سلول استعملکردها با ساختار و گیرد و ارتباط این واکنششیمیایی که در درون سلول زنده صورت می
گیري میزان عناصـر،  باشد که جهت تشخیص یا اندازهمطالعات تخصصی شیمی میيبرگیرندهاین خدمات در

.درومـی کـار  داروها و غیره در رابطه با سیستم بدن انسان بهسموم، ح معدنی، ها، امالها، ویتامینها، هورمونآنزیم
.هاي مختلف، ممکن است متفاوت باشدخدمات بیوشیمی در آزمایشگاهيدامنه

و مایعات2ادرارآنالیز-2- 2-1-3-1

در و شـود محسوب میهاي آزمایشگاهی در طب بالینی ترین روشممهادرار همچنان یکی از یا آنالیزآزمایش
هـا و مجـاري   کلیـه خصوصبهادرار براي تعیین وضعیت بدن و شیمیایی و سلولی واقع تحلیل و بررسی محتویات 

باشد که براي اغلب میروزمره هايآزمایشهاي غربالگري و ادرار بخشی از ارزیابیيآزمون تجزیه.باشدمیادرار
هاي متابولیک هاي معمول براي بررسی عملکرد کلیه و بیماريشود و همچنین بخشی از ارزیابیبیماران انجام می

.باشدي ادرار میهاي متعددي بر روي نمونهآزمایش کامل ادرار شامل آزمون. باشدو آندوکرین می

1 Biochemistry
2 Urine Test
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1شناسیخون-3- 2-1-3-1

شناسـی  ونخـ . باشدهاي خونی میو بیماريآني دهندهشناسی مطالعه بر روي خون، اجزاي شکلدانش خون
کـه بـر   اسـت  هاي خونی بیمارياز بینی و پیشگیري شناسی، تشخیصی، درمانی، پیشي مطالعات علتدهبرگیرندر

خـون و  هـاي موجـود در  پـروتئین برخـی  هاي خونی، هموگلوبین، شامل سلولخوني دهندهتولید اجزاي تشکیل
.باشدمکانیسم انعقاد تأثیرگذار می

هاي مهم ول علمی و تحقیقات آزمایشگاهی و یکی از شاخصشناسی موضوعی بالینی و بر پایه درك اصخون
یـا  باشـد کـه بـه صـورت دسـتی     مـی انعقـاد و شناسیمشتمل بر خونشود و محسوب میو مدرن علوم پزشکی

.شودکار گرفته میبهخونیهايبیماريدر رابطه باغیرهو هاها، تعداد و رفتار آنجهت تعیین نوع سلولدستگاهی

2سیشنامیکروب-4- 2-1-3-1

سطح یا داخل يزازا و غیربیماريهاي بیماريارگانیسمپزشکی دانش کشف و شناسایی شناسی دانش میکروب
شناسـی،  شناسـی، ویـروس  بـاکتري مشـتمل بـر   این دانـش  .باشدبدن و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنها می

.شدباها میشناسی و سایر مطالعات ارگانیسمشناسی، سلشناسی، قارچانگل

و سرم شناسی3شناسیایمنی-5- 2-1-3-1

هاي ایمنـی جانـداران در برابـر    شناسی است که به بررسی انواع واکنشهاي زیستشناسی یکی از شاخهایمنی
بر خصوصـیات و  تمرکز اصلی آنکهپردازدزا میهاي بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماريژنآنتی

.شدبامیرفتار سیستم ایمنی بدن 
هاي فیزیولوژیـک  به جنبهوایمنی بدن استمربوط بههاي شناسی علم شناخت، بررسی و اثبات سیستمایمنی

ایمنی ي پیچیدهسیستم .پردازدشناسی سیستم ایمنی بدن میهاي آسیبپاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه و جنبه
ترین تـداخل و ناهمـاهنگی در   کوچکبروزورتباشد که در صبدن شامل اعضاي متنوع، با عملکردي متفاوت می

.غیرقابل برگشت وجود داردامکان پیدایش و ظهور عوارضی وخیم و بعضاً،آنيانجام وظایف اعضا

4تشخیص مولکولی-6- 2-1-3-1

هاي معمول آزمایشگاهی نظیر بررسـی  آنها با روشبیماريبراي بیمارانی که عالئم یک بیماري را دارند، ولی
دانـش  ؛شـود اسـتفاده مـی  هاي جدید تشخیص مولکولی تکنیکاز،شودداده نمیتشخیص پیمیکروسکومستقیم

تشخیص جهتهاي مربوطه، در ها و پروتئینهاي بیولوژیکی در ژنآنالیز مشخصهبا استفاده ازتشخیص مولکولی
هرکـدام از  مـان بـراي   گیري براي انتخاب بهتـرین راه در تصمیمدر نهایتومخاطراتها، یافتن بیماريبررسیو 

ویـژه  ي بیولوژي مولکولی بهي اخیر در زمینهها در دو دههترین پیشرفتیکی از مهم.شودکار گرفته میبهبیماران

1 Hematology
2 Microbiology
3 Immunology
4 Molecular Diagnostics
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هـاي  باشد که عالوه بـر افـزایش سـرعت آزمـون    می)PCR1(پلیمرازي در کاربردهاي تشخیصی، واکنش زنجیره
بـه یـک روش   PCR. ها گردیده اسـت گونه آزمایشزایش حساسیت این، در اکثر موارد موجب افDNAوابسته به 

رایج هايروشکند که باها را آنقدر زیاد میکه مقدار زنجیرهشود الق میاط) RNAیا (DNAازدیاد مقادیر جزئی 
.گرددمیقابل کشف و شناساییآزمایشگاهی 

2شناسیمس-7- 2-1-3-1

کنـد  هاي زنده بحث میشیمیایی و فیزیکی بر روي سیستمآور عوامل ي تأثیرات زیاندربارهشناسیسمدانش 
شناسـی در  آزمایشـگاه سـم  .پردازدمیهاي پاتوژن ي گیاهان، جانوران و باکتريیا به سموم تولید شده به وسیلهو 

.ي کار این کتاب قرار ندارد و به الزامات مربوطه پرداخته نشده استدامنه

3ایمونوهماتولوژي-8- 2-1-3-1

ي تخصصـی از علـوم   این رشـته شـاخه  . شودشناخته میبانک خون طور شایعی به عنوانبهایمونوهماتولوژي
ي مناسـب و سـازگار بـراي    هاي آن، انتخاب فرآوردهوردهآي خون و فري تهیهاست که دربارهشناسی بالینیآسیب

ـ آنتـی ـژن  هـاي آنتـی  هاي عملی مورد استفاده براي تشخیص واکنشتزریق به بیمار، روش ي کننـده ادي ایجـاد ب
.نمایـد ي خون و انتقال خون در شرایط اورژانس و بیمـاران خـاص بحـث مـی    گیرندهفرد عوارض انتقال خون در

.ي کار این کتاب قرار ندارد و به الزامات مربوطه پرداخته نشده استایمونوهماتولوژي در دامنه

ژنتیک پزشکی-9- 2-1-3-1

انتقال صـفات  يعلم مطالعهو ستاپزشکیهاي تخصصییکی از رشتهژنتیک پزشکییاشناسی پزشکیژن
که انتقال یک صفت از نسلی بـه  استاز ژنتیک انسانیاي شاخهژنتیک پزشکی. به نسل دیگر استاز یک نسل 

ي کـار  ژنتیک پزشکی در دامنـه .دهدتباط با سالمت و بیماري مورد بررسی قرار مینسل دیگر را در انسان و در ار
.این کتاب قرار ندارد و به الزامات مربوطه پرداخته نشده است

سیتوژنتیک پزشکی-10- 2-1-3-1

هـاي  هـا بـا اسـتفاده از تکنیـک    در این علـم کرومـوزوم  . ستاهاکروموزومسیتوژنتیک علم مطالعه ساختمان
سیتوژنتیک پزشـکی  .گیرندهاي سیتوژنتیک ملکولی مورد تحلیل و بررسی قرار میو یا شیوه) نوارگذاري(باندینگ 
.نشده استي کار این کتاب قرار ندارد و به الزامات مربوطه پرداخته در دامنه

1 Polymerase Chain Reaction
2 Toxicology
3 Immunohaematology
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تشریحیآسیب شناسی خدمات -3-2- 2-1

سـاز سـاختمانی و   اشـاره بـه تغییـرات زمینـه    کـه باشدمیپزشکی علم اي از شاخهشناسی تشریحی خدمات آسیب
تغییـرات  کشـف  به دنبال هاي مربوطه،ها و اعضا در موارد بیماري داشته و با استفاده از روشها، بافتعملکردي سلول

بوده و سعی در توجیه و توضـیح چراهـا و چگـونگی عالئـم و     بدن ) مایعات(دیگر ترشحات ن وخو،هاي بدندر بافت
برخی . گیردهاي بالینی و درمانی منطقی قرار میتهاي بروزیافته در بیمار دارد و در عین حال پایه و اساس مراقبنشانه
ينتیجـه دادن بـراي نشـان  شدت آن بوده ويکنندهعارضه و برخی دیگر منعکستعليدهندهنشان،تغییراتاز این

.گیرددرمان مورد استفاده قرار می
هاي بـافتی و غیربـافتی   شناسی در جهت انجام اقدامات تشخیصی مناسب و الزم بر روي کلیه نمونهاز دانش آسیب

در دوران قبل از )افتیهاي بهاي جدا شده از جمله مایعات و نمونههاي کوچکی از سلولشامل نمونه(اخذشده از انسان
ها کارگیري روشههاي ماکروسکوپی تا مولکولی و با بشود تا با بررسیتولد، طول حیات و پس از مرگ بهره گرفته می

هـاي  و ابزار مناسب و با بیان و تفسیر علت و چگونگی تغییرات پدیدآمده بر اسـاس وضـعیت بـالینی بیمـار، راهنمـایی     
شناسـی از  آسـیب .و درمانی مناسب را به پزشکان مسئول درمـان بیمـار ارائـه نماینـد    هاي پیگیريتشخیصی و توصیه

.هاي دیگر علم نیز مصطلح شـده اسـت  پزشکی است و به قدري گسترده شده است که در حوزهيهاي رشتهتخصص
.باشدتشخیص پزشکی مستقل شامل واحدهاي زیر میتشریحی در آزمایشگاهشناسیآسیبخدمات 

1بافتشناسی آسیب-1- 2-1-3-2

،هـا اسـت و هـدف اصـلی آن    یل، ساختار و کـارکرد بافـت  علم بررسی میکروسکوپی تشک،بافتشناسی آسیب
شناسی بافت بر هاي آسیبآزمایش. باشدمیها ها از طریق تغییرات ایجاد شده در بافتشناخت و تشخیص بیماري

تنهـا بـر   در آزمایشگاه تشخیص پزشـکی (البدشکافی برداري یا کي جراحی، نمونهواسطهروي بافت مورد نظر و به
هـاي مختلـف بـدن را مـورد بحـث و      که ساختمان میکروسکوپی ارگانشود آغاز می)شدهبردارينمونهروي بافت 

شود تا از فروپاشـی  نگهداري می) یناغلب فرمال(ها کنندهشده در تثبیتبرداريهاي نمونهبافت. دهدبررسی قرار می
شناسـی و پیشـگیري از   اهمیـت فراوانـی در تشـخیص، سـبب    ،شناسی بافـت آسیبنتایج. لوگیري شودها جسلول

.ها داردبیماري

2لولشناسی سآسیب-2- 2-1-3-2

و بـوده هـا و طـرز کـار آن  هـا سلولمطالعه و بررسیها از طریقدانش تشخیص بیماريیسلولشناسیآسیب
شناسـی  اي از زیسـت شناسـی شـاخه  سـلول . شـود میشناسی محسوبشناسی و سلولي آسیبترکیبی از دو رشته

بیشتر بر مشـاهدات میکروسـکوپی   وکندبحث میها، تکثیر و پیدایش سلولکردان، عملسلولی است که از ساختم
را به شناخت ژنتیک و کشـف دالیـل و   پزشکانشناسی دارد،این دانش که کاربرد بسیاري در آسیب.استوار است

.ها رهنمون ساخته استماريعوامل بسیاري از بی

1 Histopathology
2 Cytopathology
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آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقلبستر-2-2

موقعیت-2-2-1

از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و ساز و کارهاي خاصـی  کالبدي خاصیـ استقرار هر عنصر شهري در موقعیت فضایی
یـابی بـه تعـادل در توزیـع    بنابراین دست. یی عملکردي آن عنصر بیشتر خواهد شدآکار،هاکه در صورت رعایت آنباشدمی

الزم و منـابع و تسـهیالت  مینأت،جانماییمستلزم،توزیع متعادل.باشدریزان می، هدف اصلی برنامههاآزمایشگاهجغرافیایی
آزمایشـگاه استقرار یـک  . مند شوندبهرههااین آزمایشگاهبتوانند به سهولت از خدماتجامعهافراداي که گونهبه؛استکافی

.کارآیی نامناسب آن را به دنبال داشته باشدتواند به تنهایی مینامناسبمکانیدر
اگرچـه در  . باشـد مناسـب بـراي آن مـی   مکـان  ریزي و طراحی یک آزمایشگاه مسـتقل، انتخـاب   اولین مرحله از برنامه

گیري را در سـطح شـهر   کرده و تنها مراکز نمونهبینیهاي مستقل را به صورت مرکزي پیشکشورهاي پیشرفته، آزمایشگاه
ي خدمات آزمایشگاهی به صورت مرکـزي در کشـور فـراهم نشـده     ها و بستر ارائهکنند، اما تاکنون زیرساختمیبینیپیش

ندرت بزرگ و البتـه بـه صـورت    هاي مستقل کوچک، گاهی متوسط و بهاست و همچنان شاهد تأسیس و فعالیت آزمایشگاه
.در سطح شهرها هستیمچارچوب خاصپراکنده و بدون برخورداري از

ها با رعایت نکردن برخـی اصـول   شود که برخی از آنهاي موجود کشور مشخص میبا یک نگرش جامع به آزمایشگاه
مواجـه  ،تحت پوششيحوزهعدم تأمین نیازهاي وچون دسترسی سخت و نامناسببا مشکالتی همیابی، اساسی در مکان

شـناخت و شناسـایی   بنـابراین .داشـته اسـت  را به دنبال دگانکننمطلوب و نارضایتی مراجعهنارسانیخدمتاین امر؛هستند
ریـزي  یابی و تعیین محل احداث آزمایشـگاه بسـیار حـائز اهمیـت بـوده و در برنامـه      معیارهاي اساسی در مکانو هاشاخص

.آزمایشگاه باید به آن توجه نمود
.در ادامه نکات مربوط به تعیین موقعیت آزمایشگاه مستقل ارائه شده است

ازبـزرگ ادغـام شـوند تـا     متوسـط یـا  هايهاي کوچک در قالب آزمایشگاهشود آزمایشگاهتوصیه می.1
جـویی در  افـزایش رضـایتمندي، صـرفه   هـا، افزایش دقت در نتایج آزمایش،وريبهرهمزایاي افزایش

.ندشوبرخوردار و غیرههاي خدمات آزمایشگاهیکاهش هزینه،)تجهیزاتوساخت،طراحی(هاهزینه
هاآني خدماتدامنههاي موجود و شود مواردي از قبیل میزان بیماردهی جامعه، آزمایشگاهتوصیه می.2

بینـی  پـیش قابـل قبـول از موقعیـت   يحـداقل در محـدوده  ،ها و مراکز درمـانی موجـود  بیمارستانو
1.آزمایشگاه در نظر گرفته شود

.ده تشخیص پزشکی وجود ندارآزمایشگاتتعیین موقعیها جهت هیچگونه محدودیت سقف جمعیتی و فاصله از آزمایشگاهدر حال حاضر 1
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شـود امکـان گسـترش    آزمایشگاهی، توصیه مـی ها و تجهیزات با توجه به پیشرفت روزافزون در روش.3
بنـابراین توصـیه   . تعیین موقعیت آزمایشگاه در نظر گرفته شوديآزمایشگاه مورد نظر از همان مرحله

.ها و تأسیسات حساس مجاور صورت پذیردیابی آزمایشگاه با توجه به ساختمانشود مکانمی
ورد نظر از مسیرهاي شهري و خطوط ترافیکی، شود امکان دسترسی مناسب به آزمایشگاه متوصیه می.4

.بینی شودپیش
نـاتوان بـه آزمایشـگاه از    تـوان و کمبینی تمهیدات الزم در خصوص امکان دسترسی آسان افرادپیش.5

.باشدنقل عمومی الزامی میومنظر ترافیک شهري و دسترسی به حمل
داراي سـر و صـدا و تـنش هسـتند     هـایی کـه  در مجاورت مکانمورد نظر شود آزمایشگاه توصیه می.6

جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در ایـن      .تأسـیس نگـردد  ) هاي صنعتیکارگاهها وفرودگاههمچون(
قسـمت مقـررات   » مقررات ملی ساختمان ایـران «هاي خصوص، به مبحث هجدهم از مجموعه کتاب

.آکوستیکی مراکز درمانی رجوع شود
این صورت که به. نشودتأسیسیر هواپیماها و هلیکوپترها شود آزمایشگاه مورد نظر در مستوصیه می.7

بینی شـود کـه   هایی از سطح شهر پیشسعی شود تا حد امکان آزمایشگاه مورد نظر به دور از موقعیت
.ي نزدیکی به فرودگاه وجود داردواسطهاحتمال پرواز هواپیماها و هلیکوپترها در ارتفاع پایین به

این مورد به خصوص در رابطه بـا  . تأسیس نشودمسکونیهايساختماندر آزمایشگاه شود توصیه می.8
تـأمین وآزمایشـگاهی پسماندهايهاي تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین دفع تأمین سیستم

کتبـی  نامهرضایتاخذصورتدر غیر این.باشداز اهمیت باالیی برخوردار میایمنی ساکنان ساختمان،
الزامـی  بینـی ورودي مسـتقل بـراي آزمایشـگاه    پـیش تأمین الزامات مربوطه و ،1اناز ساکنین ساختم

.باشدمی

سایت-2-2-2

يبـوده و یـک گزینـه   الزامات طراحی آزمایشـگاه محسـوب ن  ءهاي مستقل جزبراي آزمایشگاه) محوطه(طراحی سایت 
هـاي کشـور از سـایت و طراحـی آن     اغلب آزمایشـگاه اگرچه.شودمحسوب میهاي بزرگ براي آزمایشگاهو اغلبانتخابی 

توانـد یـک امتیـاز    مناسب نیز برخوردار باشد، میيبینی آزمایشگاهی که از سایت و طراحی محوطهپیشبهره هستند، امابی
.ویژه براي آزمایشگاه محسوب شود

.پرداخته شده است) بینیدر صورت پیش(سایت طراحی مربوط بهنکات بهدر ادامه

اعـم از  در سایتخطريبایستی نقاط بالقوه،ریزي و طراحیپیش از آغاز برنامهیت و پس از تعیین سا.1
. دنشـده باشـ  مشـخص و اینترنتتلفن،برق، فاضالب،آب،گازشاملهاي شهري زیرساختموقعیت

.باشندگذارتأثیرساختمان جانماییطراحی سایت ويبر نحوهتوانندمیاین موارد

.حق رضایت ساکنین ساختمان در هر زمان بایستی محفوظ باشد1
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میـزان  از نظـر آزمایشـگاه هايپسماندي خطرات بالقوهباید تمان در سایت، جهت تعیین موقعیت ساخ.2
.در نظر گرفته شودیمحیطزیستهايآلودگیتولید

کننـدگان  آسـان بـراي مراجعـه   هاي سایت بایستی از خوانایی کافی جهت تشـخیص  ورودي یا ورودي.3
، به مبحث بیستم از مجموعه جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص عالئم و تابلوها. برخوردار باشند

.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب
بینـی مسـیرها بایسـتی طـوري صـورت پـذیرد تـا امکـان دسترسـی خـودروي           طراحی سایت و پیش.4

.نشانی به جوانب ساختمان آزمایشگاه وجود داشته باشدآتش
ویـژه در رابطـه بـا    این مـورد بـه  . باشدشود طراحی سایت تا حد امکان ساده، خوانا و منظم توصیه می.5

وابستگی کمتر به تجهیزات بصري و الکتریکی براي کنترل تردد افـراد و خودروهـا و بـه طـور کلـی      
.باشدتأمین امنیت آزمایشگاه، از اهمیت باالیی برخوردار می

پیشـنهاد  کنندگان نیز امکان ورود به داخـل سـایت بـا خـودرو را داشـته باشـند،      که مراجعهدر صورتی.6
.کنندگان از مسیرهاي کارکنان و پشتیبانی تفکیک شده باشدشود مسیر تردد مراجعهمی

هاي با ویژگیناسبتواضح، خوانا و مکنندگان بایستیبراي مراجعه) سواره و پیاده(مسیرهاي دسترسی .7
ویلچـر و  (هـا  آنو تجهیزات مورد نیاز بـراي جابجـایی   )توان و ناتوانسالم، کم(افراد مختلف حرکتی
.در نظر گرفته شود)کالسکه

ساختمان-2-2-3

باشد که مباحث مختلف آن میکتاباین ریزي و طراحی آن، هدف اصلی از تدوین ساختمان آزمایشگاه و الزامات برنامه
ـ هدر این قسمت تنها موارد کلی در رابطـ . هاي مختلف این کتاب مطرح شده استهاي مربوطه در فصلحوزهبه تفکیک  اب

سایت آزمایشگاه،طراحیموقعیت ومرتبط با تعیینمباحث شود که پس از هاي کلی آن مطرح میت ساختمان و ویژگیاکلی
.باشدحائز اهمیت می

.پرداخته شده استساختماندر ادامه به نکات مربوط به طراحی 

خصـص، تجربـه و   داراي تصـالح  طراحی معماري ساختمان آزمایشگاه بایستی توسط فرد یا افراد ذي.1
.مجوز طراحی مربوطه صورت پذیرد

ریـزي، طراحـی و سـاخت    تمام ضوابط و الزامات مباحث مقـررات ملـی سـاختمان بایسـتی در برنامـه     .2
.ساختمان آزمایشگاه رعایت شوند

ضوابط مربوط به شرایط فیزیکی یک آزمایشگاه تشخیص پزشکی يساختمان آزمایشگاه بایستی کلیه.3
برداري، منوط بـه به طور کلی صدور مجوز بهره. شود، دارا باشدبهداشت تعیین میرا که توسط وزارت

.باشدهاي مربوطه میاحراز این شرایط توسط بازرسییدأت
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کنندگان و کارکنان آزمایشـگاه  اعم از مراجعه) بر روي ویلچر(توان و معلول امکان تردد آسان افراد کم.4
در این خصـوص بایسـتی بـه مسـیرهاي     . باشدتمان الزامی میبه تمام فضاهاي مربوطه در داخل ساخ

حرکتـی و الحاقـات کمـک  عـرض درهـا  ،راهروهاعرض عمودي، اختالف سطوح در مسیرهاي افقی، 
.توجه شود

باشد، کنندگان میبا توجه به اینکه بیشتر ترددهاي افراد در داخل ساختمان مربوط به بیماران و مراجعه.5
گیري در طبقه همکف ساختمان، حجم ترددهاي عمـودي  بینی فضاهاي پذیرش و نمونهبنابراین پیش

.دهددر ساختمان را به صورت چشمگیري کاهش می
يآینـده يباشـد کـه هرگونـه توسـعه    بـه نحـوي   اخل سـایت جانمایی ساختمان در دشود توصیه می.6

بـه  . ي آسان آزمایشگاه نشـود توسعهمانعهمچنین فرم ساختمان آزمایشگاه به آسانی صورت پذیرد و
و بایستی توجه نمود عـدم رعایـت ایـن    استترساختمان در امتداد فرم آن مناسبيطور کلی توسعه

.شودداخلی میمنجر به پیچیدگی در مسیریابیمورد،
ریزي وجدیدي براي آن باشد، برنامهعملکردي، دربرگیرندهآزمایشگاهيآیندهيکه توسعهدر صورتی.7

داشـته  ممکن است بـه دنبـال  طراحی ساختمان جداگانه براي آن، اگرچه عدم سهولت در دسترسی را 
.تواند ایفا کندباشد، اما عملکرد بهتري می

پذیري کافی جهت امکان هاي تأسیساتی ساختمان آزمایشگاه از انعطافیستمشود سازه و ستوصیه می.8
هـاي تأسیسـاتی   موقعیت داکتتعییندر این خصوص.آینده برخوردار باشنديایجاد تغییرات و توسعه

.دنباشنیز از اهمیت بسیاري برخوردار می
توصـیه  اهاي آزمایشـگاهی، پذیري در فضـ براي دست یافتن به یک مساحت خالص با حداکثر انعطاف.9

ها در داخل فضاهاي آزمایشگاهی قرار داده نشوند و تا حد ساختمان، ستونيدر طراحی سازهشودمی
.شوندقرار دادهها در نماي ساختمان یا در دیوارهاي راهروها امکان ستون

ـ .10 وده و مسـتلزم  با توجه به اینکه شرایط محیطی در اغلب فضاهاي آزمایشگاهی بایستی تحت کنترل ب
باشند، بنابراین توجه به فوایـد انـرژي خورشـیدي و سـایر     برخورداري از تجهیزات پیشرفته و گران می

.باشدهاي مورد نیاز ساختمان از اهمیت بسیاري برخوردار میهاي نو در تأمین انرژيانرژي
بایستی بـر  ختمانو نوع مصالح مصرفی در ساگیري ساختمان نسبت به تابش آفتاب و وزش بادجهت.11

هاي مصرفی سـاختمان  مورد نظر به دقت تعیین شود تا از اتالف انرژيياساس شرایط اقلیمی منطقه
.جلوگیري شود

نیـز بـا محـدودیت زمـین   داشته و نفر100يتعداد پذیرش روزانهی کههایآزمایشگاهشودتوصیه می.12
:برخوردار شونداز فواید زیرشوند تاطبقه طراحی و ساختهروبرو نیستند، به صورت ساختمان یک

اي و سایر اقالمـی  پذیري در تغییر چیدمان داخلی، جابجایی اقالم شیمیایی، شیشهحداکثر انعطاف
.شوندها جابجا میکه به طور کلی با ترولی

بینی نمودتوان در روي سقف پیشهاي مربوط به هوارسانی و هواکشی را نیز میتمام سیستم.
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راحتی از زیر کـف عبـور   توان بههاي تأسیساتی مربوط به آب، فاضالب و برق را میستمتمام سی
.ها استفاده نمودداد و در نقاط مورد نیاز از آن

تأسیساتی در بین طبقات و با امکـان  يبینی طبقهدر صورت طراحی آزمایشگاه در چندین طبقه، پیش.13
تواند راهکـار مناسـبی محسـوب شـود، امـا      گرچه میدسترسی به بیرون ساختمان و با ارتفاع مناسب ا

بینی راهکار دیگر در خصوص پیش.بیشتري را براي اجراي آزمایشگاه به دنبال خواهد داشتيهزینه
باشـد کـه در ایـن حالـت ضـمن      بینی آن به صورت همجوار در طبقات میهاي تأسیساتی، پیشکانال
ها بـدون وارد شـدن بـه    یندهاي تعمیرات و نگهداري آنها، عبور تأسیسات و فرآجویی در هزینهصرفه

یکی دیگر از فواید استفاده از ایـن روش، امکـان تمیـز کـردن     . گیردفضاهاي آزمایشگاهی صورت می
توانند در سمت نماي اصـلی  باشد زیرا این فضاهاي تأسیساتی میهاي پنجره از بیرون میآسان شیشه

این مورد حتـی  . جلوگیري شودنیز فتاب به فضاهاي آزمایشگاهی بینی شوند تا از تابش مستقیم آپیش
بینـی آزمایشـگاه در چنـد    پـیش به طور کلـی  .آل باشدتواند ایدهطبقه هم میهاي یکبراي ساختمان

:تواند به دنبال داشته باشدطبقه، معایب زیر را می
همچنین این . کندمیهاي اضافیهاي تأسیساتی عمودي اجراي ساختمان را متحمل هزینهداکت

.شودبیشتر میيها باید به صورت ضدحریق اجرا شوند که این نیز موجب هزینهداکت
در بین طبقات با دشـواري  و تجهیزات بزرگهاي چندطبقه براي انتقال اقالم خطرناكساختمان

و سـاخته  بینـی  هاي فرار با شرایط ایمـن بایـد پـیش   همچنین پله. بیشتر روبرو هستنديو هزینه
.را به دنبال دارديهاي بیشترهم هزینهد که بازنشو

هـاي نـامنظم و گـاهی مـواج، از     هاي طراحی معماري حاضر به حجمشود برخالف گرایشتوصیه می.14
بـا  . هاي مدرنیسم براي طراحی ساختمان آزمایشگاه استفاده شـود هاي مستطیلی و خالص سبکحجم

، طراحی فضـاهاي نـامنظم   یزات آزمایشگاهی، ابعاد مستطیلی دارندمبلمان و تجهتوجه به اینکه اغلب 
.را به دنبال داشته باشد) بالاستفاده(پرتفضاهايمیزانافزایش تواند مشکالت عملکردي و می

سـاختمان سانتیمتري یا مضربی از آن براي طراحی سازه و معمـاري 60هاي شود از مدولتوصیه می.15
فضاها با حداقل مساحت بهینه، استفاده براي طراحی کهزم به توضیح استال. آزمایشگاه استفاده شود
ناپـذیر  اجتنـاب ي غیرآزمایشـگاهی سانتیمتري براي بعضـی از فضـاها  60هاي از ابعادي غیر از مدول

ریزي و طراحی آزمایشگاه، منجر به تسهیل ها در روند برنامهي از مدولربه طور کلی برخوردا.باشدمی
.شودگذاري نیز میو ستونبندي آکس
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پارکینگ-2-2-4

در متأسـفانه .باشدشهري نیز میمشکالتگیردامنشود که ها محسوب میپارکینگ یکی از معضالت آزمایشگاهمین أت
منجر بـه ایجـاد  کهدر نظر گرفته نشده استکنندگانبینی پارکینگ براي کارکنان و مراجعهالزامی براي پیشتاکنون ایران 

.شده استخصوص در شهرهاي پرجمعیتبه،افیک شهريمعضالت تر
.ارائه شده است) بینیدر صورت پیش(در ادامه نکات مربوط به پارکینگ

کنندگان به تعداد مورد نیاز به صورت سرپوشـیده یـا روبـاز    کارکنان و مراجعهشود پارکینگ توصیه می.1
يکننـده تواند برطرفایشگاه نیز میآزميوجود فضاهاي پارکینگ شهري در محدوده. بینی شودپیش

.نیاز آزمایشگاه به پارکینگ باشد
خـود دارنـد،   يهاي آزمایشگاهی را در برنامـه فرآیندهاي تحویل و ارسال نمونههایی که در آزمایشگاه.2

وجود دارد که لزوم توجه به ارتباط آزمایشگاه با بیرونيبینی تمهیداتی در خصوص نحوهنیاز به پیش
.طلبدمیها را مناسب براي دسترسی و توقف خودروي حامل نمونهشرایط

مناسب از پارکینگ تا ورودي ساختمان يکینگ، بایستی مسیرهاي دسترسی پیادهرپامینأتدر صورت .3
.آزمایشگاه در نظر گرفته شود

ر ترین فاصله نسـبت بـه ورودي سـاختمان د   افراد معلول در کوتاهمخصوصشود پارکینگ توصیه می.4
.نظر گرفته شود

،هـاي مجـاور  شود جهت تعیین موقعیت پارکینگ نسبت به ساختمان آزمایشگاه و ساختمانتوصیه می.5
مـورد توجـه  و نگهـداري  روشنایی، هاپذیري، دسترسی، امنیت، انعطافاقلیمیعواملی همچون شرایط 

.دنگیرقرار 
، بـا حـداکثر   مکـان تجمـع گـرد و غبـار    ، بـدون ا شـو وها بایستی قابل شستها و کف پارکینگدیواره.6

.دنها باشاصطکاك در کف
هـاي پارکینـگ، بـه مبحـث چهـارم از مجموعـه       جهت کسب اطالعات بیشـتر در خصـوص ویژگـی   .7

.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب
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آزمایشگاهمعمارياصول-2-3

بروزازاجراي صحیح آن،که با باشد مییطراحمتنوععناصرقیدقبیترکنیازمندآلایدهواستانداردشگاهیآزماکییطراح
با توجه به فرآیندهایی که در یک.شودمیجلوگیري یشگاهیآزماساتیتأسوي فیزیکیفضايحوزهدريبعديبالقوهمشکالت
اصـول معمـاري   .رسـد مـی بـاالترین سـطح  طراحی شود، عملکرد آن بـه  ریزي وبرنامهاگر با دقتگیرد، صورت میآزمایشگاه
:بررسی نمودمایشگاهیزکیفیت فضاي آکمیت ويتوان از دوجنبهآزمایشگاهی را میفضاهاي 

یشگاهیآزمايفضاتیکم) الف
شـود،  نظر گرفته مـی یک آزمایشگاه مستقل دريریزي و طراحی اولیهدر برنامهکهیکیزیفيفضاغالباً

آغـاز  در ایـن فضـا  اگرچـه .باشدهاي مورد نیاز آزمایشگاهی میي تجهیزات و فعالیتکلیهبدون لحاظ کردن
انـدازي  راهشاملکهیشگاهیآزماخدماترشدبهروروندوتوسعهبااما ،رسدیمظرنبهیکاف،شگاهیآزماکار
و میزهـا ؛شـد خواهـد ناکارآمـد ویناکاف،باشدیمجدید یفنهايشبخوزاتیتجه،هیآزمایشگايهاتتس

هـاي کـار تنـگ    در اطراف محـل راهروها شود، ها پر میمیزسطح روي ،شدهفضاهاي کاري به تدریج اضافه 
شود که آزمایشـگاه بـه قـدر کـافی بـزرگ      مشخص میی،شوند و پس از مدتهایی جایگزین میو مسیرشده 

ها ممکـن  بعضی از آزمایشگاه. داشته باشدمطابقتها هاي آنآزمایشگاه و فعالیتکارکنانست که بتواند با نی
تأسیسات الکتریکی و سیستم گرمـایش و  داراي ي آزمایشگاهی،فضاحجم دو یا سه برابر از بیشحتی است 
.فریزر باشندیا هوا، ابزار، کابینت، یخچالي تهویه

.عملکـرد آزمایشـگاه دارد  و یري فضاي کاري اثر قابـل تـوجهی روي ایمنـی، کیفیـت     ابعاد و محل قرارگ
ـ یاوباشدیشگاهیآزمامخاطراتوحوادثازياریبسسرآغازبالقوهطوربهتواندیمیناکافيکاريفضا یمن

حتمـال  ابـا همـراه (کـار نیحـ درگریکـد یبـا کارکنـان برخـورد  آنينمونهکهاندازدیبخطربهراکارکنان
ممکـن اسـت   کـه باشـد میزاتیتجهباکارکنانبرخوردای) خطرناكویائیمیشویعفونوادمشدن بهآلوده
ـ کارکنـان بیآسبهمنجر ـ تجهای ـ اوليفضـا انتخـاب درلـذا .دشـو زاتی ـ دالبـه اگـر ،شـگاه یآزمايهی لی

کـه شـود سـیس  أتوقعیتی مدرباید شود،نظر گرفتهدرمجازيفضاحداقل،و غیرهياقتصادهايتیمحدود
بـدون وباشـد وجود داشـته آنمجاورتدریفوقانایویجانبيفضاهاالحاقبه صورت آن گسترشامکان
ي کـاري هافضـا مقدار شوداز این رو توصیه می؛نشوداختیارمحدودوبستهکامالًزمینکیشرایط،یبررس

.تعیین شودکنند، زمان در آن محل کار میبا بیشترین تعداد افرادي که همدر آزمایشگاه متناسب

یپزشکشگاهیآزمايفضاتیفیک) ب
بـا  نظـر مـورد ي فضـا کـه اسـت موضوعنیابهوابستهفضاکیتیفیکيکنندهنیمأتعاملنیترمهم

مجموعـه نبـوده و فضـا ابعـاد وابسـته بـه  صرفاًتناسبنیا.ریخایاستناسبتمآنيشدهفیتعريکاربر
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يریـ گشـکل دریمنیاسطوحتیرعاولوازم،زاتیتجهدمانیچ،فاضالب،برقآب، ،هیتهو،نورریظنیعوامل
ـ فیککـاهش درنیز يرضروریغيهاجداکنندهووارهاید،هاستون.دارندنقشفضاکییکلتیفیک کیـ تی

.دنباشیمثرؤمفضا

بندي فضاهاي آزمایشگاهطبقه-2-3-1

ي اصـلی  در قالـب چنـد حـوزه   ي اسـتفاده از فضـاها،   اس نوع عملکرد و نحوهبر اسبه طور کلی فضاهاي آزمایشگاهی
بیشتر در راستاي آورد بلکهنمیبه وجود هاه و الزامی را براي آزمایشگاهبندي قراردادي بودشوند که این طبقهبندي میطبقه

هـاي  بنـدي بـا توجـه بـه طبقـه    . دشـو ها با یکدیگر مطـرح مـی  ي ارتباط آنتسهیل در شناخت فضاهاي آزمایشگاه و نحوه
بندي شده است که هاي کشور، فضاهاي آزمایشگاهی در قالب سه حوزه طبقههاي آزمایشگاهگرفته در منابع و ویژگیصورت

.توضیحاتی ارائه شده استبه تفصیل در مورد این فضاها در ادامه 

گیريي پذیرش و نمونهحوزه-1-1- 2-3

گیـري از بیمـار در نظـر گرفتـه     هایی است که در راستاي پـذیرش و نمونـه  این حوزه از آزمایشگاه شامل تمام فضا
عالوه بر فرآینـدهاي  ؛شودنظر گرفتهدراي مشخص یک فضبایدي آزمایشگاهیهابراي دریافت انواع نمونه.دنشومی

در در این فضا نیزانکنندگو مراجعهانتظار بیماران،پذیرش، ثبت اطالعاتفضاي،خون، ادرار و سایر مواردگیرينمونه
:دنباشمیزیر شرحبه،دنشوگیري انجام مینمونهپذیرش و يحوزهی که در خدماتبرخی از .دنشونظر گرفته می

کنندگانمراجعهگیري از خون
مدفوعادرار وهاي آوري نمونهجمع
 و ناخنپوستخراشیدن
رقعو رحم، زخميدهانه، ادرار، واژنمجرايگیري از نمونه
سایر مایعات بدنآوري نمونه ازجمع

:گیري باید داراي امکانات و تسهیالت زیر باشدي پذیرش و نمونهحوزههمچنین

از طریق پیک، کارکنان مجموعه ا ممکن است هنمونه(هاي مربوطهها همراه با فرمدریافت نمونه
).فرستاده شوندآزمایشگاه فنی وماتیک به بخش نئیا سیستم 

آنهااتالعاطثبت و هانمونهییشناسا
روزمرههاي سازي فوري نمونهآماده
مربوطهیآزمایشگاههاي بخشا به هتوزیع نمونه
در حال انتظار براي فرستادن به آزمایشگاه تخصصیهاينمونهنگهداري
ي دستشوودسترسی سریع به امکانات و تجهیزات شست
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)حیشناسی بالینی و تشریآسیب(ي فنی حوزه-1-2- 2-3

شـود و تمـام فرآینـدهاي    ي مرکـزي آزمایشـگاه محسـوب مـی    این حوزه از آزمایشگاه از نظر عملکـردي، هسـته  
نسبت به نوع تخصص و یا صالحیت علمی مسئول یا مستقل هر آزمایشگاه . گیردآزمایشگاهی در این حوزه صورت می

کـدام شـامل چنـد   کـه هـر  اسـت کلی بخش دوداراي بهداشت هاي صادره از وزارت اساس مجوزرمسئولین فنی و ب
.شده استدر ادامه توضیحات مربوط به هرکدام آورده؛باشندمیآزمایشگاه

بالینیشناسیآسیب-1- 2-3-1-2

:باشدهاي آزمایشگاهی زیر میبخششامل شناسی بالینیخدمات آسیب

بیوشیمیآزمایشگاه
شناسی، انعقادخون(شناسیخونآزمایشگاه(
شناسیشناسی، هورمونشناسی، سرمایمنی(اسیشنایمنیآزمایشگاه(
ادرار و مایعاتآنالیزآزمایشگاه
شناسیشناسی، قارچشناسی، ویروسشناسی، انگلباکتري(شناسی میکربآزمایشگاه(
تشخیص مولکولیآزمایشگاه

شناسـی،  بیوشـیمی، خـون  هـاي بخـش ، تنهـا  ه اسـت هـاي پیشـین نیـز اشـاره شـد     طور که در قسـمت همان
هـاي تشـخیص پزشـکی در   الزاماً باید در تمام آزمایشگاهحوزهاز این شناسیسرمو شناسی، ایمنیشناسییکروبم

تـوان  آزمایشـگاه مـی  ي کـار آزمایشگاهی را بر اساس ضوابط مربوطه و دامنههايبخشو سایر د ننظر گرفته شو
هـا و  نیز بـر اسـاس سیاسـت   هاآزمایشگاهایني خدمات هرکدام از دامنهکهالزم به توضیح است.بینی نمودپیش

يبه معناي ارائـه بیوشیمی، لزوماًآزمایشگاهبینی به عنوان مثال پیش.تغییر استقابل هاي درخواستیتنوع تست
.باشدبیوشیمی نمیيتمام خدمات حوزه

تشریحیشناسی آسیب-2- 2-3-1-2

: دباشهاي آزمایشگاهی زیر میبخششامل شناسی تشریحیخدمات آسیب

شناسی بافتآسیب
شناسی سلولآسیب

.شودرجوعکتاباین3-1-2بند، به خدمات آزمایشگاهیجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص
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ي پشتیبانیحوزه-1-3- 2-3

مورد در آزمایشگاهآزمایش از و بعدقبلدر فرآیندهاي مربوط بهکهد باشمی1ي جانبیهافضااین حوزه شامل تمام 
تمام فضاهایی که در راستاي پشتیبانی از عملکرد اصـلی آزمایشـگاه مـورد نیـاز     به عبارت دیگر.گیرنداستفاده قرار می

کـه در  باشداین فضاها شامل فضاهاي اداري، پشتیبانی کارکنان، انبار و غیره می.گیرندباشند، در این حوزه قرار میمی
فنـی  يحـوزه از تا حد امکانبایدي پشتیبانیضاهاي حوزهف.ه استهاي آینده توضیح داده شدها در بخشآنرابطه با

.باشندتفکیک شدهآزمایشگاه 

خدمات آزمایشگاهیيروند ارائه-2-3-2

اخذشده از وي يگیري با پذیرش بیمار یا نمونهي پذیرش و نمونهي خدمات آزمایشگاهی از حوزهبه طور کلی روند ارائه
که بیمار به آزمایشـگاه مراجعـه نمـود،    آنپس از . دیابادامه میي فنی و پشتیبانی هادر حوزهسپسرونداین شود و آغاز می

گیـري  ، بـه واحـد نمونـه   درخواست کرده استابتدا پذیرش شده و سپس بر اساس نوع آزمایشی که پزشک مربوطه براي او 
شود تا در اختیـار  سازي میري و آمادهآوجمع،شود در فضاي جداگانهاي که از بیمار گرفته میشود؛ نمونهمیمربوطه هدایت

از ایـن رو دسترسـی بیمـاران و    . متخصصین آزمایشـگاهی جهـت انجـام فرآینـدهاي تشخیصـی مربوطـه قـرار داده شـود        
واقـع  (هاي رئیس آزمایشگاه و جلسـات  گیري محدود بوده و به ندرت تا اتاقي پذیرش و نمونهکنندگان تنها به حوزهمراجعه

ي فنی مورد بررسی و تفسیر متخصصین مربوطه هاي بیماران پس از آنکه در حوزهنمونه. یابدادامه می) بانیپشتیي در حوزه
گیري در اختیار بیمار یـا پزشـک   ي پذیرش و نمونهي قطعی آزمایش از طریق کارکنان جوابدهی در حوزهقرار گرفت، نتیجه

:استبه صورت زیر ارائه شدهشگاهیخدمات آزمایيارائهنمودار روند . شودمعالج مربوطه قرار داده می

تعریف، عملکرد و استانداردهاي طراحی-2-3-3

از طور کـه پـیش  همان.باشدمیمستقلیشگاهآزماطراحی مسائل درینتریزبرانگاز بحثفضا یو سازماندهیصتخص
در . گـردد میکاربراناست که موجب نارضایتیجدييها یک مسئلهدر بسیاري از آزمایشگاهکمبود فضااین نیز گفته شد، 

به عنوان یـک  اعتباربخشی آزمایشگاهیهاي در نتایج بازرسی سازمانو اغلب شودواقع فضاي ناکافی باعث ایجاد خطر می
.گرددکمبود اعالم می

1 Lateral Surface Space

ي خدمات آزمایشگاهیروند ارائهمودار ن-1- 2شکل 

بررسی و گیرينمونهپذیرش
دهیجوابنویسیگزارشنمونهمطالعه



ARCHITECTUREهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه AND  FUNCTION

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی62

صـول اولیـه بـه منظـور     ا.لحـاظ شـوند  جدیدهاي ریزي و طراحی آزمایشگاهعوامل بسیاري وجود دارند که باید در برنامه
:باشدبه شرح زیر میمستقلطراحی آزمایشگاه ریزي وبرنامه

هاي ناشی از کار يل صدمات و بیمارحداکثر آسایش و حداقاي طراحی شود کهگونهبهآزمایشگاه باید .1
شـده  از خطـرات شـناخته  هـا را و آنباشدداشتههمراه بهو کارکنانکنندگان، مراجعهرا براي بیماران

.کندمحافظت
بـه  .شـوند بنديتقسیم،شدهنظر گرفتهو استاندارد درکارکنانتعدادها،يکاربربامتناسببایدفضاها.2

بدون ایجاد خلل در کیفیت تمام فرآیندهاباشد که آزمایشگاه باید فضایی در اختیار داشتهعبارت دیگر
.دصورت گیرنراحتی ها بهآن

اي نباید به گونـه ،شودها و یا هر دو انجام میهاي اولیه یا آزمایشي نمونهآورمحیطی که در آن جمع.3
.ها اثر سوء بگذاردگیرياندازهیا بر کیفیت اعتبار کندها را بیباشد که نتایج آزمایش

باشـد، پـایش،   تـأثیر منفـی داشـته   ،کیفیت نتایجید شرایط محیطی را که ممکن است برآزمایشگاه با.4
مغنـاطیس، تشعشـع، رطوبـت،    مواردي چون گرد و غبار، اثـرات الکتـرو  همچنین. نمایدکنترل و ثبت 

هـاي فنـی   تا متناسـب بـا فعالیـت   شودنیز باید در نظر گرفتهتأمین برق، میزان دما، صدا و ارتعاشات 
.ه استهاي بعدي توضیح داده شداین موارد در بخش.مربوطه باشند

.دنرعایت شوفضاهاي آزمایشگاهي در کلیهباید زیستیسطوح ایمنی.5
هاي بازشـو در  بینی پنجرهها، تا حد امکان از پیشبه منظور کنترل فضاهاي آزمایشگاه در برابر آلودگی.6

. باشدهاي آزمایشگاهی، الزامی میبخشاین مورد به خصوص در رابطه با . آزمایشگاه باید اجتناب شود
و جـانوران  اتجهز به توري براي جلـوگیري از ورود حشـر  هاي بازشو در آزمایشگاه باید متمام پنجره

.کوچک باشند
يبـا کرکـره  1از نوع دوجـداره ) اعم از بازشو یا غیربازشو(هاي آزمایشگاه شود تمام پنجرهپیشنهاد می.7

.در نظر گرفته شوند2داخلی
.تمام فضاهاي آزمایشگاهی باید طوري طراحی شوند که به آسانی قابل تمیزکردن باشند.8
درزبندي شده باشند تا از آلـودگی  ي زمینی و دیواري در فضاهاي آزمایشگاه باید کامالًهاتمام کابینت.9

.ها جلوگیري شودفضاهاي پشت آن
بینـی  هاي کاري آزمایشگاهی و فضاهایی که لزوم کنتـرل عفونـت وجـود دارد، پـیش    در تمام موقعیت.10

هـا بـه   شـود تمـام شـیرهاي روشـویی    وصیه مـی ت. باشدها الزامی میروشویی به منظور شستن دست
تا تمـاس دسـت و   در نظر گرفته شوند) الکترونیکی(هاي آزمایشگاهی، از نوع خودکار بخشخصوص 

.برسدترین حد پایینانتقال آلودگی به 
:باشدي طراحی الزامی مینظر گرفتن موارد زیر در فاز اولیهطور کلی دربه.11

.کندو تأثیر شرایط جوي به فضاهاي داخلی، تا حد بسیاري جلوگیري میي دو جداره از انتشار آلودگی صوتیپنجره1
.باشندتر میي داخلی عالوه بر تسهیل در کنترل آلودگی و حفظ پاکیزگی، از نظر ظاهري نیز مناسببینی کرکرهپیش2
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استانداردي کامپیوتري، برق و شبکهفاضالبوآبستمیسي مناسب، نور و تهویه
استانداردينمونهحملستمیس
انبارشيفضامناسبیطراح
ـ اوليفضـاها یطراحدراه به آیندهنگ يهـا بخـش يتوسـعه وعملکـرد رشـد بـا متناسـب يهی

صـورت درهـا يکاربررییتغی براي کیزیفيفضایطراحدريریپذانعطافو همچنین شگاهیآزما
.لزوم

.شده استپرداخته هاي اصلی به تفکیک حوزهزمایشگاهآفضاهاي استانداردها و الزامات طراحیبه بررسی ادامهدر 

گیريي پذیرش و نمونهحوزه-3-1- 2-3

هاي بزرگ امکان در نظـر  با این حال در آزمایشگاه. شودورودي اصلی به آزمایشگاه در این حوزه در نظر گرفته می
. توان بـه ورودي کارکنـان آزمایشـگاه و ورودي خـدماتی اشـاره نمـود      رعی نیز وجود دارد که میهاي فگرفتن ورودي

کـه بخـش کـوچکی از    باشـد گیري مـی نمونهي پذیرش وحوزهتنها محدود به مستقلدسترسی بیماران به آزمایشگاه
بوده و تشخیص وی قابل مشاهدهآزمایشگاه به راحتباید از ورودي حوزهاین . شودمیرا شاملمساحت کل آزمایشگاه

فضاهاي آزمایشگاه تفکیک شـده سایر و همچنین ازنمایدکنندگان به آزمایشگاه را تسهیل دسترسی بیماران و مراجعه
.اشدب

و باید توجه داشت کـه بیمـاران  گیري نمونهپذیرش وينسبت به حوزهتعیین موقعیت سایر فضاهاي آزمایشگاه در 
هـاي  کنندگان بـه اتـاق  البته امکان دسترسی بیماران و مراجعه. نداشته باشندها دسترسی حوزهسایربهکنندگانمراجعه

.به صورت محدود باید فراهم باشد) در صورت نیاز(رئیس آزمایشگاه و جلسات 
.مربوطه پرداخته شده استاستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به معرفی هرکدام از فضاهاي این حوزه و

کنندگانهو مراجعیمارانانتظار بفضاي -1- 2-3-3-1

نظـر  درفضایی مجزا براي انتظار مستقل،هايکنندگان در آزمایشگاههعالزم است براي حضور بیماران و مراج
درنمایند، گیري یا جوابدهی سپري میپذیرش، نمونهفرآیندهايانتظاردر تا زمانی را که در آزمایشگاه شودگرفته

.نشوندگیريپذیرش و نمونهيحوزهازدحام در منجر به ایجادباشند و آسایش و آرامش
.پرداخته شده استفضاي انتظار در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

.شودگرفتهنظردرايدقیقه30حداقل ي زمانیبازهفضاي انتظار کافی در یک باید براي این بخش .1
هـاي صـوتی و تصـویري ماننـد     از دسـتگاه باالبردن کیفیت فضاي انتظـار  در راستايشودمیتوصیه.2

ي کتاب و نشریات با امکان مطالعه،دسترسی به اینترنتهمچنین فراهم کردن . تلویزیون استفاده شود
.تواند مفید باشدي مربوطه مینظر گرفتن قفسهدر

.شودبینی پیشنیزبازي کودكشود فضاي پیشنهاد می.3
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کـن، دسـتگاه فـروش خودکـار    تسهیالتی نظیر آب سـرد ، افراد در این فضاشود براي رفاهمیپیشنهاد.4
.شوددر نظر گرفتهغیره، تلفن عمومی و غذاییي موادو یا دسترسی به بوفه1غذاییمواد

هاي تزئینی در این فضا اسـتفاده  شود جهت ایجاد محیطی مطبوع از آثار هنري و یا قفسهپیشنهاد می.5
.شود

هاي عمومی، بهداشـتی و درمـانی در ایـن فضـا پیشـنهاد      رسانیي تابلوي اعالنات، جهت اطالعبیهتع.6
.شودمی

از نـور طبیعـی و دیـد    برخـورداري این فضا پنجره با امکان بازشوي محدود جهـت  در شود توصیه می.7
.بینی شودپیشمناسب به بیرون 

معلـول یـا نـاتوان در مجـاورت     افـراد  ارصـندلی چرخـد  بـراي قـرار گـرفتن    الزم است فضاي خـالی .8
.شودنظر گرفتهدرهاي انتظارصندلی

از مبلمـانی  ،از این فضا، جهت به حداقل رساندن آلودگی و رعایت بهداشتعمومیي به دلیل استفاده.9
.وجود داشته باشدهاآنسانآوشو و نظافتاستفاده شود که امکان شست

کـاري  هاي آکوسـتیک بـراي نـازك   و صدا در این فضا، از پوشششود به منظور کنترل سرتوصیه می.10
.سطوح استفاده شود

سـانتیمتر در نظـر گرفتـه    270شود ؛ توصیه میباشدسانتیمتر240فضا باید خالص اینارتفاع حداقل .11
.شود

1 Vending machine

تلفن عمومیساعت دیواري

صندلی انتظارمیز

دهیسیستم نوبتتلویزیون

نشانیکپسول آتشکنسردآب

داخلیي ي دو جداره با کرکرهپنجرهتابلو تزیینی

آنتن تلویزیوني غیر عفونی متوسطسطل زباله 601 205

589 191

579 177

501 90

500 18

250 1

)کنندگانهو مراجعیمارانانتظار بفضاي (راهنماي نقشه 
(



شگاهو عملکرد ـ اصول معماري آزمایمعماري... ................................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

65
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1:50ـ مقیاس کنندگانهو مراجعیمارانانتظار بفضاي يپالن نمونه-1- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 1نماي -2- 2نقشه

1
2 34
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1:50س ـ مقیا2نماي -3- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 3نماي -4- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 4نماي -5- 2نقشه



شگاهو عملکرد ـ اصول معماري آزمایمعماري... ................................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

67
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، جوابدهیصندوق،یرشپذ-2- 2-3-3-1

ي ي خدمات و جوابدهی نتـایج آزمـایش بـر عهـده    فرآیندهاي مربوط به پذیرش بیمار یا نمونه، دریافت هزینه
نیـز بـر عهـده    کنندگانمراجعهبیماران وراهنماییعالوه بر این،. باشد که در این فضا مستقر هستندکارکنانی می

کـه همـان   بررسی شـرایط بیمـار  شامل،پذیردصورت میفضاهایی که در این رآیندفسایر.باشداین کارکنان می
مانند پذیرش، تشکیل پرونـده، گـردآوري   کنندگانمراجعهي امور اداري انجام کلیه، شودمحسوب میپذیرش اولیه 

هـاي جهـت   بیمارستانها و هم بین سایر آزمایشگاالزهاي و درج در پرونده و هماهنگیبیماران آزمایشگاهینتایج
.شودبه پذیرش تحویل داده مینیز آید اي که از بیرون مینمونه.دباشمیپذیرش یا ارجاع بیماران 

.پرداخته شده استفضاي پذیرش، صندوق، جوابدهی در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

ـ    باید طـوري زمایشگاهآدراین فضا موقعیت .1 کننـدگان بـه محـض ورود بـه     هتعیـین شـود کـه مراجع
نزدیک این فضـا بـه   يدر این خصوص فاصله.باشندآزمایشگاه دید و دسترسی مطلوب به آن داشته 

در . باشـد ورودي آزمایشگاه تا حدي که منجر به ازدحام در محل ورودي آزمایشگاه نشود، مناسب مـی 
.شودتالل در رفت و آمداخازدحام ونباید تعیین موقعیت نامناسب آن منجر بههر صورت

ي فنی آزمایشـگاه نیـز بـه منظـور     در نظر گرفت که با حوزهکانترتوان به صورت یک مین فضا راای.2
در هر صورت، داخل این فضـا نبایـد امکـان دسترسـی     .باشددسترسی کارکنان، ارتباط مستقیم داشته

ایـن موضـوع   . کنان نیز محدود باشـد کنندگان وجود داشته باشد و دسترسی کاربراي بیماران و مراجعه
ي خـدمات آزمایشـگاهی از   بیشتر به جهت تأمین امنیت اطالعات بیماران و وجوه نقد که بابت هزینه

.باشدشود، حائز اهمیت میکنندگان دریافت میمراجعه
کننـدگان بـه پـذیرش و ایجـاد اخـتالل در     شود براي جلوگیري از ازدحام بیماران و مراجعهتوصیه می.3

.وآمد سایر افراد، در جلوي کانتر پذیرش حریمی مجزا از محل عبور در نظر گرفته شودرفت
بـر  کارکنانعالوه بر فراهم بودن امکان تمرکزچیدمان و مبلمان داخلی این فضا باید طوري باشد که.4

.دننمایها را راهنمایینیز بوده و آنکنندگانهد پاسخگوي مراجعنهاي اداري، بتوانروي فعالیت
دو کارمندحضور و فعالیت همزمان حداقلامکان نفر،100يهاي با تعداد پذیرش روزانهدر آزمایشگاه.5

.باید در نظر گرفته شود
بینی اتاق جداگانه براي انجام امور نفر، لزومی به پیش100ي هاي با تعداد پذیرش روزانهدر آزمایشگاه.6

.گیردشده در همین فضا صورت هاي تعیینواند در زمانتباشد و این فرآیند میحسابداري نمی
70کارکنـان يشده، بایـد در قسـمت درونـی بـراي اسـتفاده     ایستگاه پذیرش از کف تمامکانترارتفاع .7

الزم است به نیازهاي فیزیکی .متر باشدسانتی110کنندگانبراي مراجعهو قسمت بیرونی آنسانتیمتر
ارتفاع قسمتی از پیشخوان در قسمت بیرونی و به این منظور یز توجه شودافراد روي صندلی چرخدار ن

.خودداري شودنیزبا مصالح بناییکانتراز ساختن ..متر در نظر گرفته شودسانتی70نیز 
تواند متناسـب  این کمد می؛باشدمیالزامیمدارك ها و ایستاده جهت نگهداري پروندهکمدبینیپیش.8

دار، کمدهاي جلوبـاز  هاي مختلفی از جمله کمدهاي دردار، کمدهاي دردار قفلقسمتبا کارایی، داراي 
.شودبینیپیشدر این فضا باید نیزهاي ادارينگهداري فرميمچنین قفسهه. غیره باشدو
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صورت متداول مورد اسـتفاده  هاي کتاب و مدارك که بهي قفسهباالترین طبقهارتفاع شودپیشنهاد می.9
بتوانند بـه  به راحتی متر تجاوز نکند تا افراد بدون برخاستن از روي صندلی سانتی160گیرند، از قرار می

.دا کنندطبقات دسترسی پی
.باشدمناسب میمترسانتی90با حداقل عرض خالص یک لنگهبه این فضا از نوعدرِ ورودي.10
سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270ود ش؛ پیشنهاد میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .11

.شود

زیر پاییرایانهساعت

)ارتباط دو طرفه صوتی(اینترکام میز پیشخوانآویز لباس

سطل دردار زباله غیر عفونی متوسطهاي اداريقفسه نگهداري فرمصندلی اداري

سوکت شبکهتابلو اعالناتمیزکار اداري

گاو صندوقي جلوبازففسه ایستادهمیزيکمد چند کشوي زیر

ي دردارففسه ایستادهچاپگر

تلفنسوکت تلفن 147 91

143 50

290 141 29

270 130 12

205 123 10

197 106 6

178 95 1

)، جوابدهیصندوقیرش،پذ(راهنماي نقشه 
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي -7- 2نقشه 1:50ـ مقیاس ، جوابدهیصندوقیرش،پذي ن نمونهپال-6- 2نقشه

1
32
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)ایرانی(گیرينمونهسرویس بهداشتی -3- 2-3-3-1

بـه  کننـدگان مراجعـه بیماران وهاي بهداشتی مخصوصالزم است سرویسگیري نمونهپذیرش ويدر حوزه
ها تفـاوت چنـدانی بـا سـرویس     این سرویس.دنشونظر گرفتهدرغیرههاي ادرار، مدفوع و نمونهوري آجمعمنظور 

.دنباشقابل استفاده میبهداشتی عادي ندارند و براي سایر افراد نیز
.ته شده استپرداخگیري هاي بهداشتی نمونهسرویسدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

شـود و نبایـد   در نظر گرفته میکنندگانجعهمرايگیري و استفادهبه منظور نمونهفقط هاسرویساین .1
.شوددر نظر گرفته ي کارکنان نیز استفادهبراي 

هـاي بـا   در آزمایشـگاه .دنشـو تعیینپذیرش روزانههاي بهداشتی باید متناسب با تعداد تعداد سرویس.2
.الزامی است)ایرانی(نظر گرفتن حداقل دو سرویس بهداشتیدرنفر،100يانهروزتعداد پذیرش 

.دنشونظر گرفتهدراز همبراي زنان و مردان جدابایدگیري ی نمونههاي بهداشتسرویس.3
به فضاي انتظار،  براي ورود و بودنطوري تعیین شود که ضمن  نزدیکها بایدموقعیت این سرویس.4

.حریم خصوصی افراد رعایت شودها خروج به آن
گیـري بـه اتـاق    نمونـه بهداشـتی  هـاي از سـرویس توسط بیمـاران هاانتقال نمونهباید در حالت کلی .5

به منظـور افـزایش رضـایتمندي    صورت پذیرد؛ همچنین با حفظ حداکثر محرمیت ها، آوري نمونهجمع
آوري نمونـه در داخـل   اتـاق جمـع  شود تمهیدات الزم درخصوص تحویل نمونه به توصیه میبیماران، 

از بـدون خـارج نمـودن   ي مربوطه راگیري در نظر گرفته شود تا بیمار، نمونهسرویس بهداشتی نمونه
شـود بـا اختصـاص مسـاحت بیشـتر بـه       پیشنهاد میدر این خصوص ؛ تحویل دهد،سرویس بهداشتی

1:50ـ مقیاس 3نماي -9- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي -8- 2نقشه
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آوري نمونه نیز در داخل آن و گیري، قسمت تحویل نمونه به اتاق جمعسرویس بهداشتی نمونهيفضا
.رجوع شود13ـ2ي به نقشه. شوده به صورت جدا از فضاي سرویس در نظر گرفت

نگهدار دیواري براي قراردادن کیف و یا وسایل و آویز لباس در نظر در هر سرویس بهداشتی باید توشه.6
.گرفته شود

اسـتفاده  خودکـار هاياز شـیر یبراي روشـوی شود به منظور حداقل تماس دست و آلودگی،توصیه می.7
.باشدبینی شیرهاي پدالی یا اهرمی در اولویت میدر غیر این صورت پیش.شود

وشـو و خشـک کـردن    و امکانـات شسـت  روشوییدارايبایدگیري نمونههاي بهداشتی سرویستمام.8
.دست باشند

.باشدهاي بهداشتی الزامی میتمام سرویسبراي مناسب يتأمین تهویه.9
.باشدمناسب میمترسانتی70با حداقل عرض خالص یک لنگهبه این فضا از نوعدرِ ورودي.10
.سانتیمتر باشد220حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .11

ي عفونی متوسطهسطل زبالجاي دستمال توالتآویز لباس

بهداشتیوشوي سرویسبرس شستي کمکدستگیرهشیر مخلوط

سینی کوچک جایگاه نمونهروشوییپریز برق

توشه نگهداري باالي روشوییآینهظرف صابون مایع

تانکفالشکن برقیدست خشک/ دستمال کاغذي 

بهداشتی ایرانیسرویس سکو براي نشستن 156 85

155 24

588 150 23

547 138 15

221 98 7

196 86 6

)گیريسرویس بهداشتی نمونه(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 2نماي - 12- 2نقشه 1:50ـ مقیاس 1نماي - 11- 2نقشه سرویس بهداشتی ي هپالن نمون- 10- 2نقشه
1:50ـ مقیاس )ایرانی(گیرينمونه

21
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)فرنگی(گیري نمونهبهداشتی سرویس-4- 2-3-3-1

جهـت  جسـمی به منظـور تـأمین آسـایش بیمـاران نـاتوان و معلـول      ) فرنگی(گیري سرویس بهداشتی نمونه
.شودگیري یا استفاده در نظر گرفته مینمونه

.پرداخته شده استگیري هاي بهداشتی نمونهسرویسدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

.را داشته باشدصندلی چرخدارها و تمهیدات مورد نیاز براي امکان ورود این سرویس باید تمام ویژگی.1
در صـورت عـدم   .الزامـی اسـت  هافرنگی در تمام آزمایشگاهشتییک سرویس بهدابینی حداقلپیش.2

از ایـن  هـا آنيبینی سرویس بهداشتی فرنگی جداگانه براي کارکنان آزمایشگاه، امکان اسـتفاده پیش
.باید در نظر گرفته شودسرویس

جـه  بایـد تو . شـود مینظر گرفتهدرگیرينمونهبهداشتی هاياین سرویس در مجاورت سایر سرویس.3
هـاي بـا ایجـاد مسـیر   شودتوصیه مید و نهاي اصلی و پرتردد قرار نگیرها در مسیرشود که سرویس

این موضوع نبایـد  .هاي کم رفت و آمد، از فضاهاي اصلی تفکیک شودفرعی یا قرارگیري در محدوده
.مغایرتی با سهولت دسترسی براي بیماران ناتوان یا معلول داشته باشد

در داخل سـرویس  هاآوري نمونهخصوص تحویل نمونه به اتاق جمعمهیدات الزم درشود تتوصیه می.4
از سـرویس  بدون خـارج نمـودن   مربوطه را يگیري در نظر گرفته شود تا بیمار، نمونهبهداشتی نمونه

این مورد در جهت تأمین رضـایتمندي بیمـاران از اهمیـت بسـیاري برخـوردار      . ، تحویل دهدبهداشتی
.باشدمی

اي باشد کـه نیـاز بـه    گونهباید به،نسبت به یکدیگر و نسبت به درروشویی و توالت فرنگیرارگیري ق.5
همچنین حداقل فضـاي خالصـی   .به حداقل برسدداخل سرویس بهداشتی در صندلی چرخدارچرخش 
.بینی شودپیشبایدسانتیمتر به منظور سهولت چرخش صندلی چرخدار150به قطر 

حـداقل  در ارتفـاع باید باشد،صندلی چرخدارکه باید در دسترس بیمار معلول برروي تجهیزاتیتمامی .6
.در نظر گرفته شوندشده از کف تمامسانتیمتر160و حداکثر سانتیمتر 25

1:50ـ مقیاس ) آلترناتیو دوم(ایرانی گیريسرویس بهداشتی نمونهي پالن نمونه- 13- 2نقشه
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40ي حـداقل  از کـف و بـا فاصـله   سـانتیمتر 45ارتفاع با فرنگیي توالتسرویس نصب کاسهایندر.7
.، الزامی است)ي افقیجز دستگیرهبه (گر وسایل ثابت مجاور از روشویی و یا دیسانتیمتر

هایی که امکان استفاده توسط افراد بر روي صندلی چرخدار وجود دارد، در نظـر گـرفتن   روشوییبراي.8
. باشـد این افـراد الزامـی مـی   يجهت تسهیل در استفادهدر مقابل آن 80× 120فضاي خالی به ابعاد 

سـانتیمتر  40بایسـتی حـداقل   یجانبی محور میانی روشویی تا هرگونه مـانع يبنابراین حداقل فاصله
.باشد

، ارتفاع روشویی بایـد  صندلی چرخداربر روي نشسته آسان از روشویی توسط افراد يبه منظور استفاده.9
ـ  ارتفاع.سانتیمتر در نظر گرفته شود85تا 80بین  سـانتیمتر در  70دفضاي خالی زیر روشویی نیـز بای

.نظر گرفته شود
نگهدار دیواري براي قراردادن کیف و یا وسایل و آویز لباس در نظر در هر سرویس بهداشتی باید توشه.10

.گرفته شود
در . تماس دست و آلودگی، براي روشویی از شیر خودکار استفاده شودکاهش شود به منظور توصیه می.11

.باشدویت میبینی شیرهاي پدالی یا اهرمی در اولغیر این صورت پیش
هاي د و اجتناب از ایجاد گوشهنبندي شوهاي آب گرم و فاضالب زیر روشویی باید حفاظت و عایقلوله.12

.تیز در زیر روشویی، الزامی است
هـا  معلول در مجاورت روشویی بـراي تسـهیل فعالیـت   ناتوان یابیماري افقی کمکی ي دستگیرهتعبیه.13

.از کف، بـر روي دیـوار نصـب شـود    يسانتیمتر70باید در ارتفاع ي باالیی دستگیره لبه.الزامی است
در . فرنگی الزامی استي توالتسمت کاسهي افقی با مشخصات مذکور حداقل در یکستگیرهنصب د

ي جلویی کاسه بر روي دیـوار  جلوتر از لبهسانتیمتر30ي عمودي، باید آن را ي دستگیرهصورت تعبیه
نظـر گرفتـه  درسـانتیمتر 80ي عمودي از کف ي پایینی دستگیرهرتفاع لبهدر این حالت ا؛نصب کرد

.شود
100نبایـد در ارتفـاع بـیش از    کـن برقـی  ، جاي صـابون و یـا دسـتگاه خشـک    دستمال کاغذيآویز.14

.دنباشسانتیمتري از کف نصب شده
سطح بیـرون  براي جلوگیري از ریزش آب به بیرون از سرویس بهداشتی، سطح داخل سرویس باید از .15

در اجرا، باید به این نکته توجه شود که تـا حـد ممکـن از    . تر باشددارد، پایینقرارکه در مجاورت آن 
میلیمتـر نیـازي بـه    6در صورت تغییر سطح عمـودي تـا   . تغییر ناگهانی در ارتفاع سطوح اجتناب شود

میلیمتر باشد، بایـد حرکـت   20ا ت6بین ،در سطوحارتفاعها وجود ندارد، ولی اگر تغییراتپرداخت لبه
20در صـورت اخـتالف سـطح بـیش از     . تر نمودآسانیک شیب مالیم يرا به وسیلهصندلی چرخدار

.رعایت شودبایستی دار میلیمتر، ضوابط سطح شیب
الزم بـه  .باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یک درِ ورودي به این فضا از نوع .16

.باشدسانتیمتر الزامی می85براي امکان ورود صندلی چرخدار، حداقل عرض خالص توضیح است 
.سانتیمتر باشد220حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .17
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ي عفونی متوسطسطل زبالهفرنگیتوالت کفشوي

تک آویز سرم دیواريجاي دستمال توالتآویز لباس

محل قرارگیري کیسه زباله جهت پوشک یا نوار بهداشتیي کمکی دیواري بیماردستگیرهمخلوطشیر 

برس شستشوي سرویس بهداشتیي عفونی کوچکسطل زبالهمحل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده

سینی کوچک جایگاه نمونهروشوییصابون مایعظرف

توشه نگهداري باالي روشوییآینهکن برقیدست خشک/ جاي دستمال کاغذي

ي توالت فرنگی بار مصرف حلقهمحل قرارگیري پوشش یککلید کششی احضار پرستارمحل قرارگیري دستمال کاغذي 605 166 62

588 150 24

547 138 23

221 102 22

220 98 7

201 86 6

196 67 4

1:50ـ مقیاس 1نماي - 15- 2نقشه

)رنگیگیري فسرویس بهداشتی نمونه(راهنماي نقشه 
(
(

(

1:50ـ مقیاس 2نماي - 16- 2نقشه )فرنگی(گیري سرویس بهداشتی نمونهي پالن نمونه- 14- 2نقشه
1:50مقیاس 

2 31

1:50ـ مقیاس 3نماي - 17- 2هنقش
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)نشسته(خون یريگنمونهاتاق-5- 2-3-3-1

کـه بیمـاران بـه    ، گیـرد مـی صـورت  گیـري نمونـه فرآیندکنندگان براي آزمایش خون، راجعهمپس از پذیرش 
؛ اهم فرآیندهایی که در این اتـاق  شوندمیهدایتاند،در آزمایشگاه در نظر گرفته شدهبه این منظورکه فضاهایی

:باشدمیشامل موارد زیر گیرد،صورت می

مارهاي اولیه و راهنمایی بیآموزشيارائه
خونگیرينمونه
 برداري نمونهوسایل استفاده شده براي دفع
برچسب روي نمونهنویسی و چاپبرنامه،ينویسی کامپیوتربارکد(زدن روي نمونه برچسب(
 هانمونهدریافتقسمت فرستادن نمونه به

.داخته شده استپر)نشسته(گیري خون اتاق نمونهطراحیدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات 

.در نظر گرفته شودو با امکان دسترسی آسان براي بیمارانانتظارفضايدر مجاورتبایدفضااین .1
ها قرار داشته باشد تا سازي و توزیع نمونهآوري، آمادهاتاق جمعدر مجاورتبایدخون گیرياتاق نمونه.2

توصیه. ها به این اتاق فراهم باشدنمونهارتباطی، امکان انتقال سریع و ایمنيي یک دریچهواسطهبه
منظوربهدرگرفتننظردرازها،آنشدنجابجاازجلوگیريوهانمونهامنیتحفظمنظوربهشودمی

.شوداجتنابهاآوري نمونهگیري و جمعهاي نمونهاتاقبینافرادترددامکان
در . شـود ت مـورد نیـاز  تشـکیل مـی    گیـري و تجهیـزا  هـاي خـون  گیـري خـون از کـابین   اتاق نمونه.3

گیـري الزامـی   در نظر گرفتن حداقل دو کابین خوننفر،100يروزانههاي با تعداد پذیرش آزمایشگاه
هاي مدیریتی آزمایشگاه، ممکن اسـت بـیش   ها و سیاستالبته این تعداد با توجه به نوع آزمایش. است

.از دو کابین نیز در نظر گرفته شود
.گیردصورتبه راحتی آزمایشگاهداخل در ها انتقال نمونهها باید طوري تعیین شود کهنموقعیت کابی.4
سانتیمتر براي حضـور تکنسـین   75خالصعرض حداقل گیري خون باید فضاي کاري با کابین نمونه.5

.گیري باالي سر بیمار داشته باشدنمونه
.داشته باشددوجوجداسازيمیزگیري خون نشسته باید یک در فضاي نمونه.6
.باشدکنو تمهیدات خشکروشویی به همراه مایع دستشوییباید داراي گیري خوننمونهاتاق.7
.در نظر گرفته شودخونگیرينمونههايبایستی امکان ورود آسان بیماران ناتوان و معلول به کابین.8
ه شود تا احساس آسایش براي بیماران حریم خصوصی در نظر گرفتاید خون بگیري فضاهاي نمونهدر.9

.دنجدا شوجداکننده و یا پرده از یکدیگرگیري باید بانمونههايبنابراین کابین. نمایند
.نظر گرفته شوددرشود در این اتاق، فضاي خالی به منظور استقرار صندلی چرخدار بیمار، توصیه می.10
کیف و یا وسایل و آویز لباس در نظر نگهدار دیواري براي قراردادنباید توشهگیريخوندر هر کابین.11

.گرفته شود
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.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .12
سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود ؛ پیشنهاد میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .13

.شود

آویز لباس

شیر مخلوط

پریز برق

گارو

ظرف صابون مایع

کن الکترونیکیخشک/ جاي دستمال کاغذي

خروجی اکسیژن 

خروجی هواي فشرده

پرده با ریل

فلومتر به همراه رطوبت زن

روشویی

ي باالي روشوییآینه

کلید کششی احضار پرستار

)کد یا اورژانس(ترولی احیاء 

ي عفونی متوسطسطل زباله

الکتروشوك

گارو

سیفتی باکس

قفسه نگهداري ظروف

میزبندي زمینی آزمایشگاهی

گیريترولی خون

گیريصندلی خون

گیريسبد خون

جاي پنبه الکل

سینک سرامیکی آزمایشگاهی

توشه نگهدار 588

522

509

508

507

506

505

504

503

502

332

196

169

166

150

138

136

125

65

63

24

23

22

15

7

6

)نشستهخونیريگاتاق نمونه(راهنماي نقشه

(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 19- 2نقشه

1:50ـ مقیاس نشستهخونیريگاتاق نمونهي پالن نمونه- 18- 2نقشه

1
4 32
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یژهویريگاتاق نمونه-6- 2-3-3-1

گیـري پوسـت،   نـوزاد، نمونـه  از گیـري  ونـه ، نم)خوابیـده (گیـري خـون   گیري ویژه به منظور نمونـه اتاق نمونه
.شودهاي ویژه در نظر گرفته میگیريگیري واژینال و سایر نمونهنمونه

.پرداخته شده استگیري ویژهدر ادامه به بررسی استانداردها و الزمات طراحی اتاق نمونه

ایـن موضـوع   . نـی نمـود  بیهاي جداگانه پـیش توان در اتاقرا میگرفته در این اتاقفرآیندهاي صورت.1
هاي آزمایشگاهباشد، اما در میصرفه نمقرون به،کميهاي با تعداد پذیرش روزانهاگرچه در آزمایشگاه

.از اهمیت بیشتري برخوردار باشدممکن است،بزرگ
ي سـبک از یکـدیگر جـدا    ي جداکننـده بـه واسـطه  شود کهاین اتاق از دو فضاي جداگانه تشکیل می.2

.باشدت ژنیکولوژي و تخت عادي میامل فضاي تخششوند ومی
کننـدگان، در فضـاي   شود به منظور حفظ آسایش و افزایش رضایتمندي بیمـاران و مراجعـه  توصیه می.3

چنانچه سرویس بهداشتی در ایـن  .شودنظر گرفتهدرتخت ژنیکولوژي، سرویس بهداشتی اختصاصی

1:50ـ مقیاس 3نماي - 21- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي - 20- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 4نماي - 22- 2نقشه
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جهـت کسـب   . اد نـاتوان و معلـول را داشـته باشـد    بینی شود، باید امکان استفاده بـراي افـر  فضا پیش
.رجوع شود4-1-3-3-2اطالعات بیشتر در این خصوص به بند 

حـریم خصوصـی  تـأمین . از فضاي تخت عادي جدا شود،ي درواسطهفضاي تخت ژنیکولوژي باید به.4
پنجـره و تخت نسبت بـه در و تعیین موقعیت مناسبيواسطهبهگیري، بایستی در حین نمونههاخانم

.امکان قفل کردن در، تأمین شود
تمهیـدات  وبـه همـراه مـایع دستشـویی    روشـویی  یـک ،اتاقاینورودينزدیکیدر شود میتوصیه.5

.شودنظر گرفتهدرکنخشک
سـانتیمتر در مجـاورت تخـت بـراي فـرد      90بایستی حـداقل عـرض خـالص    ،فضاي تخت عاديدر.6

ه به خصـوص در شـرایط اضـطراري بـراي انجـام فرآینـدهاي       این فاصل. گیر در نظر گرفته شودنمونه
.باشدمربوطه مورد نیاز می

سـمت مجـاور و پـایین    یکسانتیمتر در 90بایستی حداقل عرض خالص ژنیکولوژيتختدر فضاي .7
.تخت در نظر گرفته شود

ـ  گیري بایستی در ي سیار قابل استفاده براي هر دو فضاي نمونهچراغ معاینه.8 یمناسـب تفضـا و موقعی
.نظر گرفته شودون اتاقدر

در ارتفـاع  بیمـاران هایی براي نگهـداري وسـایل   قفسهآویز لباس وبایدگیري،هر دو فضاي نمونهدر.9
.دنسانتیمتر از کف نصب شو160

.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .10
سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود ؛ پیشنهاد میسانتیمتر باشد240فضا باید حداقل ارتفاع خالص این .11

.شود

ترولی ست معاینهفلومتر به همراه رطوبت زنکفشوي

گاروروشوییآویز لباس

سیفتی باکسي باالي روشوییآینهشیر مخلوط

ي نگهداري ظروفقفسهکلید کششی احضار پرستارپریز برق

گیريترولی خونتخت ژنیکولوژيمحل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده

گیريسبد خونگیريتخت نمونهمحل قرارگیري صابون مایع

چرخ معاینه سیاري عفونی متوسطسطل زبالهخشک کن الکترونیکی/دستمال کاغذي

جاي پنبه الکلعفونی کوچکي سطل زبالهي غیر عفونی کوچکسطل زباله

وشوي توالت فرنگیبرس شستپرده با ریلخروجی اکسیژن 

ترولی ست معاینهساکشن موتوردار ساکشن دیواريخروجی هواي فشرده

پله پاي تختکلید کششی احضار پرستارسرویس بهداشتی فرنگی

کمد ایستاده استیل با در شفافتابورهدستمال توالت

سینک سرامیکی آزمایشگاهیتک آویز سرم دیواريي کمکستگیرهد 522 201 98

266 198 86

249 166 67

222 137 65

221 125 63

509 102 43

308 196 24

508 193 23

506 188 22

504 166 15

503 150 7

502 138 6

222 136 4

)یژهویريگاتاق نمونه(راهنماي نقشه
(
(
(

(



ARCHITECTUREهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه AND  FUNCTION

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی78

1:50ـ مقیاس یژهویريگاتاق نمونهي پالن نمونه- 23- 2نقشه

3
1 2

1:50ـ مقیاس 1نماي - 24- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 2نماي - 25- 2نقشه



شگاهو عملکرد ـ اصول معماري آزمایمعماري... ................................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

79
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هانمونهیعو توزيسازآمادهي،آورمعجاتاق -7- 2-3-3-1

کـردن و  شـوند تـا فرآینـدهاي مربـوط بـه مرتـب      مـی آوري شده از بیماران در این اتاق جمعهاي گرفتهنمونه
فرآیندهاي .ها صورت گیردسازي نمونهها و به طور کلی آمادهموقت نمونهنگهداري ، دریافت و هابندي نمونهطبقه

:باشدگرفته در این اتاق به ترتیب زیر میصورت

 گیرينمونهمختلفهاي قسمتدریافت نمونه از
ثبت زمان دریافت نمونه
نمونهياولیهیسینوفهرست
شدههاي درخواستتوجه به آزمایشآزمایشگاهی، با يهاسازي نمونهمرتب
تحت شرایط مناسبصحیح و موقت نمونه براي توزیع به مکانی دیگرنگهداري
در صورت لزوم(اي انتقالبندي نمونه بربسته(

ارتبـاط  گیـرد کـه   ي فنـی طـوري قـرار مـی    گیري و حوزهي پذیرش و نمونهاین اتاق در فصل مشترك حوزه
ي بندي فضاهاي آزمایشگاه، در حـوزه در تقسیماین اتاقالزم به توضیح است.هر دو حوزه داشته باشدمستقیم با

ازایـن اتـاق  بـه که قراردادي بوده و منافاتی با امکان دسترسـی مسـتقیم  گیري قرار گرفته استپذیرش و نمونه
.نداردي فنیحوزه

پرداختـه شـده   هـا  سازي و توزیع نمونـه آوري، آمادهجمعاتاقطراحی ادامه به بررسی استانداردها و الزاماتدر
.است

امکـان  نبایـد  کنندگان گیري قرار دارد، اما بیماران و مراجعهي پذیرش و نمونهاین اتاق اگرچه در حوزه.1
ي ي پنجـره گیـري بـه واسـطه   رش و نمونـه ي پذیارتباط این اتاق با حوزه.ورود به آن را داشته باشند

ي یـک در بـراي امکـان تـردد کارکنـان      ي فنی به واسطهگیري خون و با حوزهارتباطی با اتاق نمونه
.گیردآزمایشگاهی صورت می

1:50ـ مقیاس 3نماي - 26- 2نقشه
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و یآزمایشـگاه فضـاهاي  کـارکردي بـه تمـام    از لحـاظ  ها سازي نمونهدریافت، ذخیره و مرتبي فضا.2
هـاي  ي خـون بـراي تسـت   هایی ماننـد نمونـه  ، زیرا نمونهاستمرتبط يگیرو همچنین نمونهپذیرش

.دنشوفرستاده میآزمایشگاهیهايبخشآزمایشگاهی تقریباً به تمام 
بـا بیـرون تمـاس    کـه اسـت  ايشـده محافظـت ، فضايهاسازي نمونهدریافت، ذخیره و مرتبي فضا.3

.شودو باید به صورت اتاق در نظر گرفتهه داردشدکنترل
ها و غیره متناسب سبدهاي نمونه، سینینگهداريبراي هاي ایستاده و دیواري کابینتدر این فضا باید .4

.شودنظر گرفتهدرها با حجم نمونه
ي تعبیـه ،منظور استفاده از نور طبیعی و دید مناسب بـه فضـاي بیـرون   بهشود در این اتاق توصیه می.5

.شوددر نظر گرفته پنجره با بازشوي محدود 
.بینی شوددر صورت نیاز باید آویزهایی پیشهاهاي محافظ آنهاي کارکنان و لباسبراي روپوش.6
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .7
گرفتـه  سانتیمتر در نظـر 270شود ؛ پیشنهاد میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .8

.شود

کفشوي

شیر مخلوط

قفسه دیواري دردار

محل قرارگیري مایع ضدعفونی کننده

رگیري صابون مایعمحل قرا

کن الکترونیکیخشک/دستمال کاغذي

تلفن

ي عفونی متوسطسطل زباله

تابوره

ي عفونی متوسطسطل زباله

میزبندي زمینی آزمایشگاهی

بن ماري و بن ماري جوش

سینک سرامیکی آزمایشگاهی

شاخه24سانتریفیوژ 

پنجره دو جداره با کرکره داخلی

شیکر هماتولوژي 608

589

535

522

516

505

205

198

196

147

24

23

22

13

7

4

)هانمونهیعو توزيسازآمادهي،آورمعاتاق ج(راهنماي نقشه
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)شناسی بالینیآسیب(ي فنی حوزه-3-2- 2-3

صـلی  توان گفت کـانون ا شود، میانجام میي فنیحوزههاي اصلی آزمایشگاه، در ي فعالیتکه کلیهبا توجه به این
محـل کارشـان  باشد و با توجه به اینکه کارکنان این بخـش زمـان زیـادي را در    میحوزهدر این آزمایشگاه،هافعالیت

.توجه خاصی نمودکیفی باید در طراحی فضاهاي آزمایشگاهی چه به لحاظ عملکردي و چه به لحاظ ،کنندسپري می
شـوند دسته تقسیم می4به زیستیها از نظر سطوح ایمنیهگا، آزمایشه استهمانطور که پیش از این نیز اشاره شد

ایمنـی سطوحهايدر رابطه با الزامات آزمایشگاه.دهندي کار این کتاب را تشکیل میدامنه2سطح هايآزمایشگاهکه
.کتاب رجوع شوداین5-3-2مطرح در بند، به موارد زیستی

در ادامـه بـه بررسـی    ؛معمـاري عمـومی باشـند   هايیط و اسـتاندارد هاي پزشکی باید داراي شراي آزمایشگاهکلیه
بـوده و معمـاري ن يحـوزه محدود بـه موارداین ؛پرداخته شده استهاي مستقل پزشکیآزمایشگاهاستانداردهاي کلی 

بـر معمـاري  بـه طـور مسـتقیم    نیز کـه الکتریکیمکانیکی و یا تأسیساتتأسیساتآزمایشگاهی،تجهیزاتاز مواردي 
.اندگنجانده شده،گذارندفضاها تأثیر می

به این کنندگانمحدود به کارکنان مجاز آزمایشگاهی بوده و ورود بیماران و مراجعه،ورود به این حوزه.1
.باشدحوزه ممنوع می

ریـزي  برنامـه باشـند؛ از ایـن رو   کار میي فنی مشغول بهدر حوزه،در آزمایشگاهشاغلاغلب کارکنان .2
طراحـی آغـاز  پـیش از  ریـزي و برنامهيبه دقت در مرحلهها باید آنفعالیتی حرکت و براي چگونگ

حـریم کـاري   ،ریزي فیزیکیدر برنامهاز کارکنان آزمایشگاهکدامباید براي هراز این رو؛گیردصورت 
.شودنظر گرفتهدر

این . ی صورت پذیردآسانبهاي باشد که تردد کارکنان در آزمایشگاه ستی به گونهبایآزمایشگاهطراحی.3
کننـد، از اهمیـت بیشـتري    مـی فعالیـت هـاي مختلـف   بخـش ی که در به خصوص براي کارکنانمورد 

.باشدبرخوردار می

1:50ـ مقیاس 2نماي - 29- 2نقشه1:50ـ مقیاس 1نماي - 28- 2نقشه
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برخورد افراد بـا  تواند بر اثر می،سازي مواد خطرناكنقل و ذخیرهوحملها در آزمایشگاهکه ییجااز آن.4
آزمایشـگاهی و  فرآینـدهاي ازي ، جداسـ بار باشدفاجعهفاقات مشابهاتیایکدیگر یا با لوازم و تجهیزات، 

.استیي اول طراحی آزمایشگاه، الزامدر مرحلهآزمایشگاهی غیر
و به صورت مشترك در نظر گرفتـه شـوند  یکپارچهامکانتا حد شگاه آزمایهاي بخششودمیتوصیه.5

د؛ بـه ایـن منظـور در هنگـام     نباشا داشتهات و میزهاي آزمایشگاهی ربا تجهیزبهترقابلیت انطباقتا
بایسـتی  .ستون در فضاي باز آزمایشگاهی خودداري شودبینیپیشاز ، تا حد امکاني بناطراحی سازه
آزمایشـگاهی،  هـاي  بخـش هاي بزرگ، به جهت بزرگ بـودن هرکـدام از   در آزمایشگاهکه توجه نمود 

.هد بودناپذیر خواها از یکدیگر اجتناببخشتفکیک تمام 
شود تا حـد امکـان بـا    ناپذیر باشد، توصیه میهاي آزمایشگاهی اجتنابچنانچه استقرار ستون در سالن.6

.خللی ایجاد نکند،نحوي که در طراحی فضاهاي داخلیمیزهاي آزمایشگاهی ترکیب شود، به
بـا دامنـه و   هـاي امکان ادغام فضاهاي فنی آزمایشگاهی با عملکرد مشابه به خصوص در آزمایشـگاه .7

شـود وصـیه مـی  ت؛د، وجـود دارد کننـ حجم کاري محدود که از تجهیزات مشـترك نیـز اسـتفاده مـی    
مندي و با بهرهبه صورت پالن باز در یک فضاي بازشناسیایمنیو بیوشیمی،شناسیخونهاي بخش

.هاي آزمایشگاهی کنار هم قرار گیرندمدولاز
سازي بافـت،  اتاق آماده(ی شناسی تشریحآسیبآزمایشگاه ،ناسیشمیکروبآزمایشگاه ،فنیيحوزهدر .8

بـا  ها، بایـد  در آنیولوژیکی تولید شدهخطرات ببه دلیلتشخیص مولکولیآزمایشگاهو) اتاق تکنیک
.سازي و ضدعفونی مخصوص باشندداراي تجهیزات آمادهجدا شده و فیزیکیهاي جداکنندهاستفاده از 

کردي خـدمات آزمایشـگاهی و اهمیـت حـس بینـایی کارکنـان آزمایشـگاهی،        با توجه به ماهیت عمل.9
شـود  توصـیه مـی  . باشـد آزمایشگاهی الزامی مـی هاي بخشبینی امکان ورود نور طبیعی به تمام پیش

.عالوه بر نور طبیعی امکان برخورداري کارکنان از دید مناسب نیز در نظر گرفته شود
در حالت بهینه و ایمن به کمک تأسیسات مکانیکی، آزمایشگاه، به منظور کنترل شرایط محیطی داخل .10

. آزمایشگاه بایستی از نوع ثابت انتخاب شوندهايبخشهاي تمام پنجره
باید امکان کنترل دما و ،آزمایشگاهیو تجهیزات هانمونهمنظور جلوگیري از گرم شدن بیش از حد به.11

.باشدداشتهوجود ي هواتهویه
ـ   عایق صدا باشند، بهگاهی باید تا حد امکان فضاهاي آزمایش.12 ثیري بـر  أنحوي که صـداي تجهیـزات ت

.محیط اطراف نداشته باشد
امکان دسترسی بـه  کار دارند،وآزمایشگاه که با گازهاي پزشکی سری ازهایبخششود در توصیه می.13

هـاي  حاظ محدودیتبه لآنبینیپیشی که در صورت.در نظر گرفته شودبه صورت مرکزيگازهااین 
تمـام تمهیـدات مربـوط بـه     بایـد  جاي آن از کپسول استفاده شـود، بهو ر نباشد میسمالی و اقتصادي 

مخصـوص ایمـن بنابراین بایـد فضـاهایی  .ها در آزمایشگاه در نظر گرفته شودنگهداري ایمن کپسول
.دننظر گرفته شوآزمایشگاه درهاي بخشها در این کپسولنگهداري
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،سـانتیمتر از هـر طـرف   75ي د که تـا فاصـله  نشودر محلی تعبیه ي و دوش اضطراري باید شوچشم.14
بـه  دسترسـی امکان به راحتی،گونه مانع و یا شیء تیزي وجود نداشته باشد و در مواقع اضطراريهیچ
.داشته باشدها وجودآن

شوي یـا چشماز هر دو سمتسانتیمتر50باید حداقلوسایل الکتریکی، تلفن، ترموستات یا پریز برق، .15
.فاصله داشته باشدریزد، جا میدوش اضطراري یا هر فضاي دیگري که مایعات یا آب در آن

بـه خـاطر تـأثیري کـه روي     ثابـت  یساتسأمحل تیدباي فضاهاي آزمایشگاهی اولیهيیزربرنامهدر .16
وهاي گـاز خروجیوخالءگازبه عنوان مثال شود، گرفتهدر نظر گذارند، هاي آزمایشگاهی میفعالیت
و کند آزاد مییگردهايدعملکريسطح کار را برا،هاي مربوط به خودمحلدرتأسیساتیناییجانما

.شودپذیري بیشتر میباعث انعطاف
بایستی تمهیدات مربوط ،سر و کار دارندو مواد عفونی ها بوکشت میکرکه به طور خاص با هایی اتاق.17

.در نظر گرفته شوندمناسبيسیستم تهویهناسب فضا وایزوالسیون مبه
حضـور دارنـد،   هـا صورت دائـم در آن که کارکنان بهیهاي آزمایشگاهبخشو هااتاقي مساحت کلیه.18

.مترمربع فضاي خالص براي هر فرد کمتر باشد5/7نباید از 
. اسـت ظـر گرفتـه شـده   سـانتیمتر در ن 150هاي این کتاب عرض فضاهاي کار آزمایشگاهی در نقشه.19

.این کتاب رجوع شود5-4-2از بند 6ي جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به نکته
در نظـر گرفتـه   سـانتیمتر 600نباید بیش از )میز وسط اتاق(ايجزیرهآزمایشگاهیمیزهاي کارطول.20

.شود
75براي کار در حالـت نشسـته   سانتیمتر و90ارتفاع میزهاي آزمایشگاهی براي کار در حالت ایستاده، .21

عمق فضاي خالی زیر میز براي امکان استفاده در حالـت  ارتفاع و.سانتیمتر بایستی در نظر گرفته شود
سانتیمتر باید 75تا 60سانتیمتر و عرض میزهاي آزمایشگاهی بین 70و 65حداقل به ترتیبنشسته،

ایشگاهی با قابلیـت تنظـیم ارتفـاع بـراي تـأمین      بینی میزهاي کار آزمامکان پیش.در نظر گرفته شود
.شرایط ارگونومی کارکنان وجود دارد

آوري آب جمـع 1يآب دوش اضطراري در مواقع استفاده، از محفظهيشود به منظور تخلیهتوصیه می.22
الزامـی  آن دار شوي، استفاده از نوع درپوشدر صورت استفاده از کف. استفاده شود)يشوجاي کفبه (
2.باشدیم

یک دارايکند، باید استفاده میخطرناك شیمیایی، بیولوژیکی یا رادیواکتیومواد از هر آزمایشگاهی که .23
.باشدضداسیدسینک 

، تعبیه شوندايجزیرهبر روي میزهاي هاي آزمایشگاهیبخشوشو در شستهاي که سینکدر صورتی.24
تـر  هـا در دسـترس آسـان   شود سینکمورد باعث میاین.دندر انتهاي میزها قرار نگیرشودتوصیه می

.دنباشقرار داشته براي کارکنان 
.باشندگیرلرزهلنگردارايبایدهااتوکالو.25

1 Bucket
.دهدشود که به دنبال تبخیر مایع درون سیفون رخ میاي آزمایشگاهی میهعدم توج به این موضوع، منجر به انتقال آلودگی به محیط2
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نبایـد مزاحمتـی بـراي عبـور و     وسایلنصب تجهیزات و یا قراردادن اشیاء و ،آزمایشگاههايبخشدر .26
ه باید فضاي کافی براي انجام آزمایش، نظافت مرور یا کار کارکنان ایجاد نماید و در اطراف هر دستگا

.منظور شودتعمیر و نگهداري تجهیزاتو
،گیرنـد مورد اسـتفاده قـرار مـی   آزمایشگاهکه در) همچون اتوآناالیزرها(بزرگ آزمایشگاهیتجهیزات.27

ی نیـاز  گیر بـه تمهیـدات طراحـ   ، الکتریکی، تهویه یا لرزهمکانیکیاغلب براي برخورداري از تأسیسات 
.دارند

پیشگیري ومربوط بهوسایل و تجهیزاتنگهداريفضایی برايباید ي پزشکیهاآزمایشگاهيکلیهدر.28
.شودنظر گرفتهدراطفاء حریق

ها و با توجه به تعداد کم کارکنان به نسبت فضاهاي آزمایشـگاه،  به منظور اجتناب از جابجایی صندلی.29
به طـور مثـال در  .از تعداد کارکنان آزمایشگاه در نظر گرفته شودبیش ها تعداد صندلیشود توصیه می
ممکـن  کـه حالیدر؛شودبه ازاي هر اتاق یک تابوره در نظر گرفتهبایدتشخیص مولکولیآزمایشگاه

.باشدمشغول به کار آزمایشگاهدر این نفریک است
کـه  (عـالوه بـر میزهـاي تـر     ها بایدهافزارها، آزمایشگاها و نوشتشدن نوشتهجلوگیري از آلودهبراي.30

ــود دارد   ــواد آزمایشــگاهی وج ــات و م ــال ریخــتن مایع ــه،)احتم ــهداراي فضــاهاي جداگان ــورب منظ
ممکن است این فرآیندها به صورت ایستاده توسـط کارکنـان   .دنباشنویسی و امور مربوطه نیز گزارش

.ه شودصورت گیرد که باید در نظر گرفت
میـزان  کـاهش  شود به منظـور  توصیه می. دنباشآسانی قابل دسترسی هی باید بهي آزمایشگاهاقفسه.31

. ها گرددقفسهدر داخلگردوغبار ناي محصور شود تا مانع از نشستها با درهاي شیشهآلودگی، قفسه
.تمیز کردن باشدها قابلاي جانمایی شوند که زیر آنهاي آزمایشگاهی باید به گونهبلمان و میزم.32
مـانع از تجمـع   تـا هاي آزمایشگاهی ثابت باید در هنگام نصب به دیوار، محکم و درزبندي شـوند  میز.33

.کردن را آسان کندو تمیزحشرات شود
هاي یندآفرکلی،به طور. دنصب شونو بازشوهادور از درهاحد امکان بهباید تاآزمایشگاهی هايهود.34

.دشونانجامعبور هواهاي مسیردر باید نطرناك خ
ـ تا کاردر نظر گرفته شوداتاقخروجیدر مجاورتروشوییهاي آزمایشگاهی باید بخشدر تمام .35 انکن

در مقابـل مـواد   ؛ همچنـین بایـد   هـاي خـود باشـند   ، ملزم به شستن دستخروجآزمایشگاهی پیش از
کاغـذي و  اشـد؛ دسـتمال  بنیز آب سرد و گرمدارايومقاوم بوده) هاکنندهمانند ضد عفونی(یی شیمیا

.شودنظر گرفتهدرنیز باید)با امکان استفاده بدون تماس دست(صابون مایع 
در نظـر گرفتـه شـود تـا تمـاس      ) الکترونیکی(ها از نوع خودکار شود تمام شیرهاي روشوییتوصیه می.36

.دست و احتمال انتشار آلودگی به حداقل برسد
سـینک و  . طور مرکزي بایـد فـراهم باشـد   هیا بفضا و اي، براي هر شوي ظروف شیشهوامکان شست.37

اي کـه ظـروف شیشـه   جـایی در.اي باشـد م و نوع ظروف شیشهي آبچکان باید متناسب با حجصفحه
به طـور  .هاي مناسب براي جابجایی ظروف باید فراهم باشدد، ترولینشوشو میوطور مرکزي شستبه
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شـوي ظـروف بـه صـورت     وفتن امکان شسـت هاي با تعداد پذیرش کم، در نظر گرکلی در آزمایشگاه
.باشدمرکزي مناسب می

ممنـوع  باشـند،  هاي آزمایشگاه و تمام فضاهایی که با آلودگی همـراه مـی  بخشخوردن و آشامیدن در.38
.باشدصرف غذا یا نوشیدنی الزامی میفضایی جداگانه به منظوربینی؛ از این رو پیشاست

ها به منابع الکتریکی، پریز برق به تعـداد مـورد   اهی و وابستگی آنبا توجه به تعداد تجهیزات آزمایشگ.39
.هاي مربوط به قرارگیري تجهیزات آزمایشگاهی در نظر گرفته شودنیاز باید در موقعیت

هـاي مسـتقل پزشـکی   در آزمایشگاه)شناسی بالینیآسیب(ي فنیتر نیز اشاره شده است، حوزهطور که پیشهمان
در ادامـه بـه   . شـوند هاي آزمایشگاه تعیین مینیازها و سیاستبه تناسب هاباشد که نوع و تعداد آنداراي فضاهایی می

.شوند، پرداخته شده استبینی مینفر پیش100يروزانههاي با پذیرش در آزمایشگاههرکدام از این فضاهایی که 

شناسی بالینیآسیبمسئول فنی-1- 2-3-3-2

مسئول فنی ، تا شودنظر گرفتهدرفضایی براي مسئول فنی آزمایشگاه باید هاي مستقل پزشکیدر آزمایشگاه
.هاي اجرایی و مدیریتی مربوط به امور بخش را انجام دهددر فضایی با تردد کمتر، فعالیتبتواند آزمایشگاه 

.مسئول فنی پرداخته شده استاتاقالزامات معمارياستانداردها و در ادامه به بررسی 

ول فنی باید طوري در آزمایشگاه تعیین شود کـه امکـان نظـارت مسـئول فنـی بـه       موقعیت اتاق مسئ.1
.گیري و آزمایشگاهی فراهم باشدفرآیندهاي نمونه

کـاري  تـا امکـان برگـزاري جلسـات     شـود به صورت یک فضاي اداري مبلمان مسئول فنی باید اتاق .2
.شدبامیمحدودهاي این اتاق تعداد صندلی.در آن فراهم باشدمحدود

در بعضی موارد که ممکن است بیماران در خصوص نتایج آزمایش خود نیاز به توضیحات مسئول فنی .3
.ها در نظر گرفته شودکه بایستی شرایط حضور آنشوندداشته باشند، به این اتاق هدایت می

. شدباید بامتر سانتی75وآمد حداقل ي جانبی میز اداري تا دیوار جهت رفتي لبهحداقل فاصله.4
منظور استفاده از نور طبیعی و دید مناسب به فضـاي  ي پنجره با بازشوي محدود، بهتعبیهدر این اتاق .5

.استالزامیبیرون 
میز کار اداري همراه با ملحقات آن و همچنین رایانه و لوازم جانبی آن جهت انجام امور اداري يتعبیه.6

.در این فضا الزم است
اطالعـات  و ب و مسـتندات مکتـو  مـدارك  هـایی بـراي نگهـداري   قفسـه در اتاق مسئول فنـی بایـد   .7

صـورت  هـا کـه بـه   ي این نـوع قفسـه  باالترین طبقهشودتوصیه میدر نظر گرفته شود؛آزمایشگاهی 
کنـد تـا افـراد بـدون     نمتر تجـاوز  سـانتی 160از ارتفـاع  گیرنـد،  متداول و مستمر مورد استفاده قرار می

.ه تمامی طبقات دسترسی پیدا کنندبتوانند ببرخاستن از روي صندلی خود 
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .8
سـانتیمتر در نظـر گرفتـه    270شود پیشنهاد میاما؛سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .9

.شود
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رایانهکمد چند کشو زیر میزتساع

تلفنچاپگرآویز لباس

چراغ مطالعهتخته وایت بردصندلی مدیریت

زیر پاییهاتخته نصب یادداشتدارصندلی ثابت دسته

عفونی متوسطي غیرسطل زبالهقفسه کتاب و مداركمیز کار اداري

سوکت شبکه)داراي قفل(کمد کشودار مدارك پریز برق

میکروسکوپ دوچشمیپریز تلفنقفسه کتاب و مدارك 525 91 18

270 88 15

205 87 12

178 53 11

148 51 10

147 50 6

95 29 1

) شناسی بالینیآسیبمسئول فنیاتاق (راهنماي نقشه
))بالینی

(
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1ماي ن- 31- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 3نماي - 33- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي - 32- 2نقشه

1:50ـ مقیاس شناسی بالینیآسیباتاق مسئول فنیي پالن نمونه- 30- 2نقشه

1
3 2
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سوپروایزر-2- 2-3-3-2

ممکـن اسـت در   یـا سـوپروایزرها کـه   (هـاي مسـتقل پزشـکی بایـد فضـایی بـراي سـوپروایزر        در آزمایشگاه
در نظـر گرفتـه شـود، تـا بتوانـد بـر کـار کارکنـان و         ) دنپذیرش باال بیش از یک نفر باشـ هاي با تعداد آزمایشگاه

.متخصصان آزمایشگاهی نظارت داشته و همچنین در دسترس کارکنان قرار داشته باشد
.پرداخته شده استسوپروایزردر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات معماري فضاي 

نظـر  در،به صورت کانترسوپروایزر حل استقرارمنفر، 100يروزانهپذیرش هاي با تعداد در آزمایشگاه.1
تر ممکـن اسـت ایـن    هاي بزرگدر آزمایشگاه. شود تا تعامل نزدیک با کارکنان داشته باشدگرفته می

.صورت اتاق در نظر گرفته شودفضا به
بـراي  هاي آزمایشگاهیخشبو نظارت ین فضا باید به نحوي تعیین شود که امکان مشاهدهموقعیت ا.2

همچنین بازشوهایی که نور طبیعـی مناسـب را بـراي ایـن فضـا تـأمین       . باشدسوپروایزر وجود داشته
.دننظر گرفته شوباید در،دکننمی

میز کار اداري همراه با ملحقات آن و همچنین رایانه و لوازم جانبی آن جهت انجام امور اداري يتعبیه.3
.در این فضا الزم است

نظـر گرفتـه  درسـانتیمتر  75حداقل ،وآمدي جانبی میز اداري تا دیوار جهت رفتي لبهحداقل فاصله.4
.شود

اطالعـات  و مسـتندات مکتـوب و  مـدارك  هـایی بـراي نگهـداري   قفسـه بایـد  در فضاي سـوپروایزر .5
ورت صـ هـا کـه بـه   ي این نـوع قفسـه  باالترین طبقهشودتوصیه میدر نظر گرفته شود؛آزمایشگاهی 

کنـد تـا افـراد بـدون     سـانتیمتر تجـاوز ن  160از ارتفـاع  گیرنـد،  متداول و مستمر مورد استفاده قرار می
.ه تمامی طبقات دسترسی پیدا کنندبرخاستن از روي صندلی خود بتوانند ب

لنگه بـا حـداقل عـرض    یکاز نوع )که به صورت اتاق طراحی شوددر صورتی(درِ ورودي به این فضا.6
.باشدنتیمتر مناسب میسا90خالص 

سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود ؛ پیشنهاد میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .7
.شود

زیر پاییتخته وایت بردساعت

عفونی متوسطي غیرسطل زبالههاتخته نصب یادداشتصندلی مدیریت

سوکت شبکهپریز تلفنمیز کار اداري

یمیکروسکوپ دو چشمرایانهپریز برق

لیپنجره دو جداره با کرکره داختلفنکمد چند کشو زیر میز

چراغ مطالعهچاپگر 148 50

589 147 29

525 95 15

270 91 12

205 53 10

178 51 1

)فضاي سوپروایزر(راهنماي نقشه
(
(
(

(
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یوشیمیبآزمایشگاه-3- 2-3-3-2

خلـط، مـدفوع، مخـاط و سـایر     ،خـون، ادرار هـاي ر روي نمونهبهاي مربوط به بیوشیمی ممکن استآزمایش
ممکن است انجام گیرد، بـه شـرح زیـر    آزمایشگاههایی که در این رآیندبعضی از ف. دصورت پذیرهاي بدن قسمت

:باشدمی

دریافت نمونه
 خونهاي فرآوردهتجزیه و تحلیل
هاتجزیه و تحلیل شیمیایی نمونه
گزارش و ارسال نتایج حاصل از بررسی کامپیوتري آزمایشگاه

1:50ـ مقیاس 2نماي - 36- 2نقشه1:50ـ مقیاس 1نماي - 35- 2نقشه

2 1

1:50ـ مقیاس ي فضاي سوپروایزرپالن نمونه- 34- 2نقشه
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.پرداخته شده استیمیبیوشواحدمعماري در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

و در یک سـالن  در مجاورت یکدیگرشناسیشناسی و ایمنیبیوشیمی، خونهاي بخششودتوصیه می.1
محاسنی را به دنبال دارد که در نهایت منجر ها،بخشاین همجواري به طور کلی . مشترك قرار گیرند

بـا توجـه بـه    هـا بخشرت این الزم به توضیح است مجاو. شودمیهاآنبه افزایش کارآیی عملکردي 
.کندخللی در صحت نتایج آزمایشگاهی یکدیگر ایجاد نمیرند،دامثبت) هوا(فشار نسبی اینکه نیاز به
، هـا آنبـودن  از یکـدیگر بـه جهـت بـزرگ    هـا بخـش تفکیک هاي بزرگ ممکن است در آزمایشگاه

.ناپذیر باشداجتناب
نسبت به و یکساني مناسباضطراري در فاصلهيشومچشدوش و بینی پیشآزمایشگاه بیوشیمیدر.2

بینـی  نباید در فضاي محصـور پـیش  اضطراريشويدوش و چشم.باشدهاي کاري الزامی میموقعیت
گـردد،  مانع که منجر به تأخیر در دسترسی سریع به این امکانـات مـی  شود و بایستی از ایجاد هرگونه 

این کتاب 2-3-3-2بند 14ي ر این خصوص، به نکتهجهت کسب اطالعات بیشتر د.جلوگیري شود
.رجوع شود

يهـا بخـش درِ ورودي کوتـاه نسـبت بـه   يفاصـله اضـطراري در يشودوش و چشمشودتوصیه می.3
.و بدون مانع یا حفاظ قرار گیردآزمایشگاهی

ناسـب و  ها و فریزرهاي آزمایشگاهی در موقعیتی قرار گیرند که از دسترسـی م شود یخچالتوصیه می.4
.برخوردار باشند)سالن مشترك(آزمایشگاهی هاي بخشیا تمام بخشهاي یکسان از تمام قسمت

به صورت ایسـتاده ممکن استبیوشیمییزر بیوشیمی مانند دستگاه آناالآزمایشگاهزاتاز تجهیرخیب.5
هـاي  باید مکـان ،بخشبنابراین هنگام طراحی داخلی و میزبندي این ؛گیرندقرار آزمایشگاه روي کف 

جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصـوص،  .نظر گرفته شودخالی متناسب با ابعاد این تجهیزات در
.رجوع شوداین کتاب5-2به بخش 

براي نگهداري و قراردادن مواد شـیمیایی و بعضـی از   دیواري هاي باز از قفسهدر آزمایشگاه بیوشیمی .6
هـا حفـاظی بـه ارتفـاع    این قفسهطبقاتپایینيلبهدر . شودیبار مصرف استفاده مابزار و وسایل یک

. گرددبراي جلوگیري از افتادن مواد شیمیایی نصب میشفاف سانتیمتر از جنس پالستیک7
شـود  توصـیه مـی  ؛شـود وژ استفاده مییها از دستگاه سانتریفسازي نمونهبراي آماده،آزمایشگاهاین در.7

بـر روي میزهـاي   ،لرزش و امکان ایجـاد اخـتالل در نتـایج آزمایشـگاهی    سانتریفیوژها به علت تولید 
ي آنسـانتریفیوژها تمـامی  بایـد  برخورداري از این نوع میزهـا، در صورت عدم. ضدلرزش قرار گیرند

.دنها قرار گیربر روي یک میز مشترك و جدا از سایر قسمتبخش
مناسـب بـوده و   ک سـرامیکی آزمایشـگاهی  سـین داراي بایـد  شویی، روبیوشیمی عالوه بر آزمایشگاه.8

.فاضالب آن به سیستم دفع فاضالب ساختمان متصل و به روش بهداشتی دفع گردد
در صورت ؛باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .9

لنگـه بـا حـداقل عـرض     دواز نوعسالن مشتركدرِ ورودي به بینی سالن مشترك آزمایشگاهی،پیش
.باشدسانتیمتر مناسب می120خالص 



ARCHITECTUREهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه AND  FUNCTION

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی90

سانتیمتر در نظر گرفته 270شود توصیه میاما سانتیمتر باشد؛ 240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .10
.شود

)خون شناسی و انعقاد(یشناسخونآزمایشگاه-4- 2-3-3-2

چـون آزمـایش شـمارش کامـل     همهـاي خـون   به بررسی اجزاي سـلول فرآیندهاي مربوطآزمایشگاهدر این 
هـاي  و همچنـین آزمـایش  آمیـزي اسـالیدها  آنالیز خون و رنـگ هايبا استفاده از دستگاهو غیرهخونهاي سلول

.باشداز سایر خدمات اصلی این واحد، فرآیندهاي مربوط به انعقاد خون می.شودمیانجامشیمیایی در مورد خون 
.پرداخته شده استشناسیخونآزمایشگاهمعماري امات طراحی در ادامه به بررسی استانداردها و الز

.مورد توجه قرار گیردنیز شناسی خونآزمایشگاهطراحی براي3-2-3-3-2ز ا4تا 1نکات .1
پـایش دمـاي   امکان با توجه به بایدخون هايها و فریزرهاي نگهداري نمونهیخچالقرارگیري محل.2

.تعیین شودها مؤثر خارجی آنيداخلی و تهویه
ت نشسـته انجـام   کـه در آن کـار آزمایشـگاهی بـه صـور     استجزء فضاهاییشناسیخونآزمایشگاه.3

با قابلیـت تنظـیم   هاي مناسببراي کارکنان آزمایشگاهی صندلیبخش، بنابراین باید در این گیردمی
.شوددر نظر گرفتهارتفاع

اسـت استفاده شود، بهتـر  1میکروهماتوکریتژشناسی از دستگاه سانتریفیوخونآزمایشگاهچنانچه در .4
در مـواقعی کـه از   خصوصـاً (این دستگاه را به دلیـل پـر سروصـدا بـودن و همچنـین ایجـاد لـرزش        

در در غیـر ایـن صـورت،   روي میزهـاي مخصـوص ضـدلرزش و   بـر  ،)شودمیکروسکوپ استفاده می
. داقرار دبه صورت جداگانه مناسب موقعیت

در صورت ؛باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکا از نوع درِ ورودي به این فض.5
لنگـه بـا حـداقل عـرض     دواز نوع سالن مشتركدرِ ورودي به بینی سالن مشترك آزمایشگاهی،پیش

.باشدسانتیمتر مناسب می120خالص 
تیمتر در نظـر گرفتـه   سـان 270شود سانتیمتر باشد؛ توصیه می240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .6

.شود

)یشناسهورمونی،شناسسرمشناسی،یمنیا(شناسییمنیاآزمایشگاه-5- 2-3-3-2

. باشـد شناسـی مـی  شناسـی و سـرم  مـون شناسی، هورایمنیي فرآیندهاي مربوط بهدربرگیرندهآزمایشگاهاین 
و روند ایجاد مصونیت در برابـر  هاي بیگانه ژندر برابر آنتیبدن هاي ایمنی ي انواع واکنششناسی به مطالعهایمنی

هـاي هورمـون هایی ماننـد سـنجش  شناسی به تشخیص سرطان و آزمایشهورموندر.پردازدزا میعوامل بیماري
تحقیـق و تجسـس در مـورد سـرم خـون     نیـز بـه   شناسـی  سرم.شود، هورمون رشد و غیره پرداخته میيتیروئید

گریزه سریعهاي سرخ لخته شده در مقداري خون کامل از طریق میانتعیین سریع حجم گویچه1
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در واقـع  .را بـه دنبـال دارد  هـا مل دستگاه ایمنی بدن به بیمـاري الععکسبررسی و 1ي سرممطالعهکهدپردازمی
.گیردقرار میشناسی ایمنیخدماتيزیرمجموعهدرشناسیهاي سرمتست

.اخته شده استپردشناسیمعماري واحد ایمنیدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

.شناسی مورد توجه قرار گیردنیطراحی واحد ایمبراي3-2-3-3-2از4تا 1نکات .1
در شناسی با توجه به تشابه عملکـردي و تجهیزاتـی،   شناسی و سرمشناسی، هورمونفرآیندهاي ایمنی.2

ها، کارآیی واحد نیـز افـزایش   جویی در هزینهشوند تا عالوه بر صرفهدر نظر گرفته میآزمایشگاه یک
ناپـذیر  ین فرآینـدها در واحـدهاي جداگانـه اجتنـاب    هاي بزرگ تفکیک ابا این حال در آزمایشگاه. یابد
.باشدمی

در صورت ؛باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .3
لنگـه بـا حـداقل عـرض     دواز نوع سالن مشتركدرِ ورودي به بینی سالن مشترك آزمایشگاهی،پیش

.دباشسانتیمتر مناسب می120خالص 
سـانتیمتر در نظـر گرفتـه    270شود سانتیمتر باشد؛ توصیه می240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .4

.شود

.ماندي انعقادي و فیبرینوژن خون به جاي میمایعی که پس از حذف لخته1

آزمایشگاهیسانتیگراديدرجه-40فریزر تلفنشويکف

سینک سرامیکی آزمایشگاهیپاییزیرمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

شوي آزمایشگاهیچشمي عفونی متوسطسطل زبالهشیر مخلوط

مترینروبیلیبتابورهکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

سینک استیل ضداسیدمایشگاهیمیزبندي زمینی آزمحل قرارگیري صابون مایع

دوش اضطراري)ونایزردی(گیر آب مقطرکن الکترونیکیخشک/دستمال کاغذي

آناالیزر الکترولیتدرجه60ماري بنی کوچکي عفونسطل زباله

مترPHیوشیمیبیزرآناالخروجی هواي فشرده

فتومترهود المینارخروجی وکیوم  

کریتیکال آنالیزورسمپلررایانه

فیومهودیشگاهیآزمایخچالروشویی 603 520 138

598 519 95

597 518 65

583 517 64

581 516 43

575 512 24

546 505 23

524 198 22

523 196 7

522 178 13

521 147 4

)بیوشیمیآزمایشگاه(راهنماي نقشه
(
(

(
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شاخه24سانتریفیوژ تابوره  شويکف

میکروسکوپ فلورسانسمیزبندي  زمینی آزمایشگاهیشیر مخلوط

آنالیزور هموگلوبین)دییونایزر(آب مقطر گیر میزبندي دیواري آزمایشگاهی

پنجره دو جداره با کرکره داخلیبن ماري و بن ماري جوشکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

آمیزيتانک رنگرسمپلمحل قرارگیري صابون مایع

آمیزيدستگاه رنگسینک سرامیکی آزمایشگاهیکن الکترونیکیخشک/دستمال کاغذيجاي 

آنالیزور سدیمانمیکروسکوپ دوچشمیخروجی وکیوم

شیکر سدیمانکوآگلومتر اتوماتیکخروجی هواي فشرده

شیکر مالنژورکواگلومتر نیمه اتوماتیکلفنت

شناسیشیکر خونسانتریفیوژ میکروهماتوکریتپاییزیر

سل کانتر ي عفونی متوسطسطل زباله

گاما کانترمیزبندي زمینی آزمایشگاهیکف شوي

میکروسکوپ فلورسانسبن ماري و بن ماري جوششیر مخلوط

فلوریمترسمپلرمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

کمی لومینسانسسانتیگراد آزمایشگاهیيدرجه-40فریزر کنندهل قرارگیري مایع ضدعفونیمح

نفلومترسینک سرامیکی آزمایشگاهیمحل قرارگیري صابون مایع

دار رومیزيانکوباتور یخچالدارسانتریفیوژ یخچالکن الکترونیکیخشک/دستمال کاغذي

اتمیک ابزوربشنالکتروفورز اتوماتیکخروجی وکیوم

ایمنواسی اتوماتیک بزرگالکتروفورز دستیخروجی هواي فشرده

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهایمونواسی اتوماتیک کوچکفنتل

یزاست االشاخه24سانتریفیوژ ي عفونی متوسطسطل زباله

شیکر ایمونولوژيدارسانتریفیوژ یخچالپاییزیر

شیکر لولهتابوره

505549 4

542

536

535

531

530

529

528

522

521

519

516553 7

609

595

589

582

573

557

556

555

548

196

147

65

64

24

23

22

13

198

178

533 196

608 528 178

607 527 147

606 526 65

594 525 64

593 522 24

592 519 23

589 516 22

554 512 13

553 505 7

535 198 4

)شناسیخونآزمایشگاه(راهنماي نقشه
(
(

(

)شناسیایمنیآزمایشگاه(راهنماي نقشه
(
(

(
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7
8

9
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6
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1:50ـ مقیاس 3نماي - 40- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 4نماي - 41- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 5نماي - 42- 2نقشه
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1:50ـ مقیاس 7نماي - 44- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 6نماي - 43- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 8نماي - 45- 2نقشه
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)، انگل شناسییشناسقارچشناسی،یروسوشناسی،يباکتر(شناسییکروبمآزمایشگاه-6- 2-3-3-2

ي فرآینـدهاي مربـوط بـه   دربرگیرنـده پـردازد و  مـی عفـونی  هـاي ارگانیسممیکروي مطالعهبهآزمایشگاهاین 
هـا ملـزم   ي آزمایشگاههمهدبایستی توجه نمو.باشدمیشناسی شناسی و انگلشناسی، ویروسشناسی، قارچباکتري

شناسـی ممکـن اسـت در بعضـی از     بـه عنـوان مثـال فرآینـدهاي قـارچ     ؛باشندي این خدمات نمیي همهئهابه ار
.ها صورت نگیرداهآزمایشگ

.پرداخته شده استشناسیمیکروبآزمایشگاهدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

هاي خطرنـاك بـه دنبـال    ممکن است آلودگیبخشگرفته در این با توجه به اینکه فرآیندهاي صورت.1
، ورترین نقطه نسبت بـه ورودي در دبه صورت اتاق جداگانه و باید آزمایشگاهداشته باشد، بنابراین این 

.در نظر گرفته شودکنندگان و کارکنان هاي تردد بیماران، مراجعهمحلهاي آزمایشگاه وبخشسایر 
ترین فاصله نسـبت  هاي عملکردي، در کوتاهشناسی با حفظ ویژگیشود آزمایشگاه میکروبتوصیه می.2

.گرفته شوددر نظرهاسازي و توزیع نمونهآوري، آمادهبه اتاق جمع

1:50ـ مقیاس 9نماي - 46- 2نقشه
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ـ کـار مـی  اغلب بـا میکروسـکوپ   آنکارکنان ،بخشاین به جهت ماهیت عملکردي.3 از ایـن رو  .دکنن
تواند در راستاي تأمین دید مناسب نیز می. باشدبینی پنجره به منظور تأمین نور طبیعی الزامی میپیش

.بهبود کارآیی عملکردي کارکنان مؤثر باشد
شناسـی  میکـروب آزمایشـگاه ترین فاصله نسبت به کوتاهاستریل دروشو وشستاتاقشود توصیه می.4

وشـو و  در اتـاق شسـت  ،بخـش بایستی توجه نمود اقالم و ابزارهاي استفاده شـده در ایـن   .قرار گیرد
جهـت کسـب اطالعـات    .شـوند سازي و ضدعفونی مـی هاي مربوطه، پاكاستریل و طبق دستورالعمل

.این کتاب رجوع شود3-4-3-3-2بند ، به استریلو وشوبیشتر در خصوص اتاق شست
هـا  جزء فضاهایی هستند که فعالیت در آنشناسیمیکروبآزمایشگاهي کار با میکروسکوپ در هافضا.5

.شودنظر گرفتهدریدات الزم براي این فضا پس باید تمه؛شودبه صورت نشسته انجام می
الزم بـه  .ه شـود کشت در نظر گرفتهايمحیطتساخشناسی باید مکانی برايمیکروبآزمایشگاهدر .6

.شوندهاي مذکور به صورت آماده خریداري میها کشتتوضیح است در بعضی از آزمایشگاه
یـک هـود   شـود، بایسـتی  هـاي خطرنـاك کـار مـی    که با میکروارگانیسمآزمایشگاه در صورتیاین در .7

وگیري از انتشار هـواي آلـوده در حـین    ي هوا براي جلمخصوص تخلیه1آزمایشگاهی داراي فیلتر هپا
، قـارچی، ویروسـی و باکتریـایی در قسـمت بـاالي فضـاي       )سـل (هـاي توبرکولـوز   سازي نمونهآماده
، هودهاي آزمایشگاهی نبایـد  ه استنیز اشاره شدترطور که پیشهمان.در نظر گرفته شودسازي آماده

.حی مورد توجه قرار گیرندکه باید در مرحله طرادندر مسیر جریان هوا قرار گیر
.الزامی استشناسی میکروبواحددر يشوکفبینیپیش.8
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .9

سانتیمتر در نظر گرفته 270شود توصیه میاما سانتیمتر باشد؛ 240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .10
.شود

1 HEPA

شیکر لولهتابورهشويکف

هوازيدستگاه کشت بیمیزبندي زمینی آزمایشگاهیشیر مخلوط

تایمر دیجیتالهود المینارمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

لیتري108درجه37انکوباتوریخچال آزمایشگاهیکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

لیتريCO2108انکوباتورسانتیگراد آزمایشگاهیيدرجه-40فریزر محل قرارگیري صابون مایع

خروجی گاز طبیعیسینک سرامیکی آزمایشگاهیکن الکترونیکیخشک/مال کاغذي دست

ه با کرکره داخلیجدارپنجره دومیکروسکوپ دوچشمیخروجی وکیوم

دستگاه کشت خون و مایعات بدنانکوباتور و انکوباتور هیبریدیزیشنخروجی هواي فشرده

المپ وودشاخه یخچال32وژ سانتریفیتلفن

شناسیهود میکروبمیکروسکوپ دارك فیلدزیر پایی

کلنی کانترعفونی کوچکي سطل زباله 541 196

602 540 178

591 536 147

590 534 65

589 525 64

586 522 24

585 521 23

584 520 22

576 518 13

567 505 7

542 198 4

)شناسیمیکروبآزمایشگاه(راهنماي نقشه
(
(

(
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی100

و مایعاتادرارآنالیز آزمایشگاه-7- 2-3-3-2

ترین ترین و سریعپردازد که یکی از سادهمیبه تجزیه و تحلیل ادرار و سایر مایعات بدن انسان آزمایشگاهاین 
.شودهاي آزمایشگاهی در دانش پزشکی محسوب میروش

.اخته شده استپردادرار و مایعات آنالیز واحددر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

داد؛ در تحویلادرار و مایعاتآنالیز آزمایشگاهبه آن را ترهرچه سریعبایدادرارينمونهپس از گرفتن .1
تمهیـداتی در  شـود توصـیه مـی  نبنـابرای ؛در یخچال نگهداري شودباید ي ادرار صورت نمونهغیر این

جهـت انتقـال سـریع و    آزمایشـگاه اینباگیرينمونهبهداشتی هايسرویسخصوص ارتباط مستقیم
.ها در نظر گرفته شودایمن نمونه

بخـش به صورت مشترك در سالن آزمایشگاهی یا مشترك بـا  بخشها، این در بسیاري از آزمایشگاه.2
از نظر ایمنی کارکنان و استانداردهاي آزمایشگاهی قابـل  است که شناسی در نظر گرفته شدهمیکروب

.آنالیز ادرار و مایعات در اتاق جداگانه الزامی استآزمایشگاهبینی پیش. باشدقبول نمی
رو بایـد کانترهـا و   شـود، از ایـن  نشسته انجام میتهاي آزمایشگاهی در این فضا به صوراکثر فعالیت.3

.نظر گرفته شوداي کارکنان این واحد آزمایشگاهی درفضاهاي کار نشسته بر
صـحت گرفته شود تا درباید جدا از میز سانتریفیوژها در نظربخشآزمایشگاهی در این میکروسکوپ.4

.شودنخللی ایجادآزمایشگاهینتایج
ــگاهورودي مجــاورتدر.5 ــالیز آزمایش ــد آن ــات بای ــویی ادرار و مایع ــوینده و  روش ــواد ش ــا م ــراه ب هم

.شودنظر گرفتهدرکنو تمهیدات خشکي دستکنندهدعفونیض
.شوي در این واحد الزامی استبینی کفپیش.6
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .7

.ر گرفته شودسانتیمتر در نظ270شود سانتیمتر باشد؛ توصیه می240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید 

1:50ـ مقیاس 3نماي - 51- 2نقشه
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دارشاخه یخچال32سانتریفیوژ زیر پاییشويکف

رفراکتومتري عفونی متوسطسطل زبالهشیر مخلوط

آناالیزر اسپرمتابورهمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

نوار خوان ادراربندي زمینی آزمایشگاهیمیزکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

شیکر لولهبن ماري بن ماري جوشمحل قرارگیري صابون مایع

تایمر دیجیتالسمپلرخشک کن الکترونیکی/جاي دستمال کاغذي

خروجی گاز طبیعییخچال آزمایشگاهیخروجی وکیوم

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهسینک سرامیکی آزمایشگاهیخروجی هواي فشرده

تگاه کشت خون و مایعات بدندسمیکروسکوپ دوچشمیسوکت تلفن

المینارهودشاخه24سانتریفیوژ رایانه

تلفن 147

602 535 95

590 525 91

589 522 65

586 520 64

576 519 24

542 516 23

539 505 22

538 198 13

537 196 7

536 178 4

)یعاتآنالیز ادرار و ماآزمایشگاه(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 53- 2نقشه
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)PCR(یمولکولتشخیصآزمایشگاه-8- 2-3-3-2

هاي مربوطه، در جهت ها و پروتئینهاي بیولوژیکی در ژني آنالیز مشخصهواسطهدانش تشخیص مولکولی به
ایـن روش بـه   یندهايآفر؛باشدمیPCR1ها یکی از این روش.شودکار گرفته میها بهتشخیص و بررسی بیماري

که براي هـر کـدام   PCRاي در حین یندهآو فر)PCR)Pre-PCRیندهاي قبل ازآشود، فرتقسیم میبخشدو
.شودیک فضاي مجزا درنظر گرفته می

.پرداخته شده است)PCR(واحد تشخیص مولکولی در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

.نظر گرفته شودآزمایشگاهی جدا درواحدهاي تشخیص مولکولی باید از سایر واحد .1
اسـت فضادو شاملحداقل PCRیند آهاي قبل و بعد از فرالیتبراي فعتشخیص مولکولیآزمایشگاه.2

داراي شود، انجام می2فضایی که در آن عملیات استخراج؛باشندمتفاوتی میشرایط محیطیکه داراي 
.باشدمیفشار منفی داراي فضاي دیگر وفشار مثبت بوده و باید هوا در آن اتاق دمیده شود

در .شـود نظر گرفتـه درباید )وروديپیش(كدو اتاق یک فضاي مشترقبل از ورود به این فضاي در.3
.ی یا دمپایی در نظر گرفته شودکفشرولباس و این فضا باید روشویی و امکان تعویض 

درPre-PCRو PCRهاي ثابت در اتـاق  باید پنجرهواحدان این کنبراي تأمین نور و دید مناسب کار.4
.نظر گرفته شود

جهـت کسـب اطالعـات    .شودنظر گرفتهدرط کار با هودهاي آزمایشگاهی باید شرایPCRبخشدر .5
.کتاب رجوع شوداین2-2-3به بند بیشتر در این خصوص، 

جـدا نظافت باید از سایر وسایل آزمایشگاهی شود، حتی تی استفاده میبخشتمام وسایلی که در این .6
.باشد

.شودنظر گرفتهدرال مستقل فریزر و یخچباید فضا براي حتماً بخشایندر .7

.1 Polymerised Chain Reaction

.2 Extraction

1:50ـ مقیاس 2نماي - 54- 2نقشه
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Pre-PCRوPCRهـاي  اما در اتـاق الزامی است؛آزمایشگاهورودي این شوي در پیشبینی کفپیش.8

.شوي در نظر گرفته شودنباید کف
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکاز نوع هاي این واحددرِ ورودي به فضا.9

PCRهاي اتاقشود برايسانتیمتر باشد؛ توصیه می240این واحد باید حداقل ارتفاع خالص فضاهاي.10

.سانتیمتر در نظر گرفته شودPre-PCR،270و

شويکف

کنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

یري صابون مایعمحل قرارگ

کن الکترونیکیخشک/دستمال کاغذي

)بزرگ(ترولی دردار زباله غیر عفونی 

ي عفونی کوچکسطل زباله

ایشگاهیسینک سرامیکی آزم

میکروسانتریفیوژمیزبندي زمینی آزمایشگاهیمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

ورتکسماري جوشبن ماري و بنخروجی وکیوم

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهسمپلرخروجی هواي فشرده

DNAدستگاه استخراج خچال آزمایشگاهییتلفن

المینارهودسانتیگراد آزمایشگاهیيدرجه-40فریزر ي عفونی متوسطسطل زباله

تابوره

Hybridizationانکوباتورمیزبندي زمینی آزمایشگاهیمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

Real time PCRماري و بن ماري جوشبن خروجی وکیوم

الیت سایکلرسمپلرخروجی هواي فشرده

transilluminatorزمایشگاهییخچال آتلفن

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهالکتروفورز دستیي عفونی متوسطسطل زباله

تابوره  198

589 530 196

577 520 147

552 519 65

550 516 64

534 505 13

198

602 521 196

596 520 147

589 519 65

566 516 64

545 505 13

522

43

26

24

23

22

4

)PCRديوروپیش(راهنماي نقشه
(
(

(

Pre)راهنماي نقشه PCR)

(
(

(

(PCR)راهنماي نقشه

(
(

(
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آزمایشگاه ژنتیک-9- 2-3-3-2

انتقال صـفات  يعلم مطالعهو ستاپزشکیهاي تخصصییکی از رشتهژنتیک پزشکییاشناسی پزشکیژن
که انتقال یک صفت از نسلی بـه  استاز ژنتیک انسانیاي شاخهژنتیک پزشکی. به نسل دیگر استاز یک نسل 

ژنتیک نـوین در قـرن نـوزدهم    .دهدنسل دیگر را در انسان و در ارتباط با سالمت و بیماري مورد بررسی قرار می
زمایشگاه ژنتیک شـامل  آ. ي این علم به سرعت در حال پیشرفت هستندهاگذاري شده است و شاخهمیالدي بنیان

.باشدمولکولی و آزمایشگاه سیتوژنتیک میژنتیکدو بخش آزمایشگاه

مولکولیژنتیکزمایشگاهآ) الف
کـه بـه   کنـد هاي ژنتیکی را فراهم مـی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی امکان تشخیص انواع مختلف بیماري

هاي ژنتیک مولکولی براي تأیید تشخیص بـالینی در افـراد   تست.آیندها به وجود میژندنبال بروز جهش در
.دنرومبتال، تعیین وضعیت ناقلی و تشخیص پیش از تولد به کار می

شـود تـا   اسـتفاده مـی  DNAهـاي مختلـف و جدیـد بـراي بررسـی مولکـولی       در این آزمایشگاه از روش
بـراي انجـام ایـن کـار در بسـیاري از مواقـع       . عیوب ردیـابی شـوند  هاي مرخ داده شناسایی و ژنيهاجهش

بـه  . دنشـو برداري مـی کپی،دهدهاي زنده رخ میهاي شیمیایی و زیستی که به طور طبیعی در سلولواکنش
ها در آزمایشگاه به کار رفتـه و بـا اسـتفاده از    هاي باکتريدر سلولDNAکننده رشته عنوان مثال آنزیم کپی

.دنشوتکثیر میDNAرشته 

آزمایشگاه سیتوژنتیک) ب
هـا  سیتوژنتیک از ترکیب سیتولوژي و ژنتیک به وجود آمـده اسـت و علـم مطالعـه سـاختمان کرومـوزوم      

هـاي  و یـا شـیوه  ) نوارگـذاري (هاي بانـدینگ  ها با استفاده از تکنیکدر این علم کروموزوم. شودمحسوب می
.گیرندقرار میسیتوژنتیک مولکولی مورد تحلیل و بررسی

1:50ـ مقیاس 6نماي - 61- 2نقشه
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شـود و دسـته مهمـی از    هـاي انسـانی دیـده مـی    هاي کروموزومی در میان بسیاري از جمعیتناهنجاري
هاي پیچیـده بـا اسـتفاده از    در آزمایشگاه سیتوژنتیک این ناهنجاري. دهندهاي ژنتیکی را تشکیل میبیماري

هـاي جدیـد و بـا    هـا در کنـار روش  مآمیزي و باندکردن کروموزوهاي قدیمی سیتوژنتیک همچون رنگروش
در آزمایشگاه سیتوژنتیک . شوندتشخیص داده می) FISH(کیفیت باال همچون هیبریداسیون فلورسانس درجا 

هـاي خـونی و   مانـدگی، ناهنجـاري  هاي ژنتیکی چون عقـب مطالعات کروموزومی به منظور تشخیص بیماري
هـاي  هـا و ناهنجـاري  مانـدگی بررسـی عقـب  . ردگیـ سرطانی و همچنین تشخیص پیش از تولـد انجـام مـی   

کروموزومی در افراد مشکوك و همچنین به صورت تشخیص اولیه پیش از تولد به ویژه در زنان بارداري کـه  
هاي مکرر و یـا ناهنجـاري کرومـوزومی    هایی که سابق سقطهمچنین خانواده. گیرندسن باال دارند، انجام می

هـا و  کـه بسـیاري از سـرطان   جـایی از آن. ها اسـتفاده کننـد  انند از این آزمایشتوخاصی در خانواده دارند، می
تواند در تشـخیص یـا   هاي سیتوژنتیک میها با تغییرات ژنتیکی و کروموزومی همراه هستند، آزمایشبدخیمی

.کننده باشدپیگیري روند بهبود این بیماران کمک

.پرداخته شده استمعماري آزمایشگاه ژنتیکی در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراح

الزم به توضیح است امکـان در  . بینی شودآزمایشگاه ژنتیک در یک اتاق جداگانه پیششودتوصیه می.1
شناسـی در یـک   شناسی و ایمنیبیوشیمی، خونهايآزمایشگاهنظر گرفتن این آزمایشگاه در مجاورت

ناپذیر خواهـد  ها اجتنابهاي بزرگ تفکیک کامل آزمایشگاهوجود دارد اما در آزمایشگاهسالن مشترك
.بود

ي مناسب و یکسان نسـبت بـه   شوي اضطراري در فاصلهبینی دوش و چشمپیشژنتیکدر آزمایشگاه .2
بینـی  شوي اضطراري نباید در فضاي محصـور پـیش  دوش و چشم. باشدهاي کاري الزامی میموقعیت

گـردد،  ع که منجر به تأخیر در دسترسی سریع به این امکانـات مـی  شود و بایستی از ایجاد هرگونه مان
این کتاب 2-3-3-2بند 14ي جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به نکته. جلوگیري شود

.رجوع شود
ژنتیکي کوتاه نسبت به درِ ورودي آزمایشگاهشوي اضطراري در فاصلهشود دوش و چشمتوصیه می.3

.قرار گیردو بدون مانع یا حفاظ 
ها و فریزرهاي آزمایشگاهی در موقعیتی قرار گیرند که از دسترسـی مناسـب و   شود یخچالتوصیه می.4

.برخوردار باشند) سالن مشترك(هاي آزمایشگاهی یا تمام بخشهاي بخشیکسان از تمام قسمت
گیرند؛ بنـابراین  برخی از تجهیزات آزمایشگاه ممکن است به صورت ایستاده روي کف آزمایشگاه قرار .5

هاي خالی متناسب با ابعـاد ایـن تجهیـزات در    هنگام طراحی داخلی و میزبندي این بخش، باید مکان
.این کتاب رجوع شود5-2جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به بخش . نظر گرفته شود

میایی و بعضی از ابزار هاي باز دیواري براي نگهداري و قراردادن مواد شیاز قفسهژنتیک در آزمایشگاه .6
7هـا حفـاظی بـه ارتفـاع    ي پایین طبقات ایـن قفسـه  در لبه. شودبار مصرف استفاده میو وسایل یک

. گرددسانتیمتر از جنس پالستیک شفاف براي جلوگیري از افتادن مواد شیمیایی نصب می
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شـود  شـود؛ توصـیه مـی   اده میها از دستگاه سانتریفیوژ استفسازي نمونهدر این آزمایشگاه، براي آماده.7
سانتریفیوژها به علت تولید لرزش و امکان ایجـاد اخـتالل در نتـایج آزمایشـگاهی، بـر روي میزهـاي       

در صورت عدم برخورداري از این نوع میزهـا، بایـد تمـامی سـانتریفیوژهاي آن     . ضدلرزش قرار گیرند
.ها قرار گیرندبخش بر روي یک میز مشترك و جدا از سایر قسمت

آزمایشگاه ژنتیک عالوه بر روشویی، باید داراي سینک سرامیکی آزمایشگاهی مناسب بوده و فاضالب .8
.آن به سیستم دفع فاضالب ساختمان متصل و به روش بهداشتی دفع گردد

باشد؛ در صورت سانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص درِ ورودي به این فضا از نوع یک.9
مشترك آزمایشگاهی، درِ ورودي به سالن مشترك از نوع دولنگـه بـا حـداقل عـرض     بینی سالن پیش

.باشدسانتیمتر مناسب می120خالص 
سانتیمتر در نظر گرفته 270شود سانتیمتر باشد؛ اما توصیه می240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .10

.شود

)تشریحیشناسییبآس(ي فنی حوزه-3-3- 2-3

.پـردازد هـا مـی  اختاري بافـت مطالعه و شناسایی اختالالت عملی و تغییرات سبهحیتشریشناسیآسیبآزمایشگاه

و امکان فعالیت در کنـار  استافزایش در حالايطور فزایندهبهشناسی تشریحی آسیبهايبخشها یا تعداد آزمایشگاه
.ي بالینی یا به صورت مستقل را داردهاآزمایشگاه

شناسـی  راي بخش آسیبباید داهاي تشخیص پزشکی هي آزمایشگاهاي بافتی و سلولی، کلیهجهت پذیرش نمونه
شوند که به صـورت مشـترك در ایـن    گروه اصلی زیر تقسیم میبه دوتشریحیشناسیخدمات آسیب؛تشریحی باشند

:باشندقابل ارائه میآزمایشگاه

خـدمات .اسـت هـا بافـت عملکـرد  کیل، سـاختار و  یکروسـکوپی تشـ  علم بررسی م: شناسیبافت
آزمایشگاهاینبه صورت روزانه، ؛ در رابطه با کنترل عفونت داردیاصنیاز به توجه خشناسیبافت

و مایعـات بـدن   وهاي بـافتی  اي از نمونهطیف گستردهشامل عفونتيبالقوهيبا دو منبع عمده
در آزمایشـگاه  . سـروکار دارد ، که خود، قادر بـه ایجـاد عفونـت هسـتند    در حال رشدهاي پاتوژن
.شودیرون آورده میاز ب، به طور عمدهشناسیبافتهاي نمونه، تشریحیشناسی آسیب

ـ .تاسـ هـا یاختـه دانـش شـناخت و بررسـی   : شناسیسلول شناسـی بیشـتر بـر مشـاهدات     هیاخت
ت جزء فضاهایی اسشناسی سلولبخشضاي کار با میکروسکوپ در ف. میکروسکوپی استوار است

.شودکه فعالیت در آن به صورت نشسته انجام می

باشد کـه در ادامـه بـه    هاي مستقل پزشکی داراي فضاهایی میدر آزمایشگاه) شناسی تشریحیآسیب(ي فنی حوزه
شـوند، پرداختـه شـده    بینـی مـی  نفر پیش100يروزانههاي با تعداد پذیرش در آزمایشگاههرکدام از این فضاهایی که 

.است
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تشریحیشناسیل فنی آسیبمسئو-1- 2-3-3-3

شناسـی  آسـیب بـالینی و آزمایشـگاه  یشناسـ آسیببا توجه به تفاوت ماهیت عملکردي و تخصصی آزمایشگاه
بنابراین یک نفـر بایـد بـه عنـوان     . هاي مسئول فنی جداگانه براي هرکدام در نظر گرفته شودتشریحی، باید اتاق
بـر شناسـی  آسـیب آزمایشـگاه  و فنـی اجراییمدیریتکه ود نظر گرفته شدرشناسی تشریحیمسئول فنی آسیب

.باشدمیي اوعهده
.پرداخته شده استتشریحیشناسیاتاق مسئول فنی آسیباستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

کـل  کم، امکان در نظر گرفتن یک اتاق مسئول فنی براي يهاي با تعداد پذیرش روزانهدر آزمایشگاه.1
متخصـص  کنند یـا  در یک اتاق فعالیت یفنین مسئولحالت ممکن است در این . زمایشگاه وجود داردآ

.داشته باشدهاي آزمایشگاه را بر عهده بخشمسئولیت فنی تمام به تنهاییتشریحیشناسیآسیب
بهبتواندشناسیمتخصص آسیبکه شودطراحیطوريبایدتشریحیشناسیمسئول فنی آسیباتاق .2

که بیشتر نیـاز بـه حضـور متخصـص     اتاق تکنیک خصوصبهشناسی تشریحیآسیبفنی هايشبخ
.، نظارت داشته و در صورت نیاز دسترسی سریع به آن داشته باشدداردشناسی آسیب

در بعضی موارد که ممکن است بیماران در خصوص نتایج آزمایش خود نیاز به توضیحات مسئول فنی .3
.ها در نظر گرفته شودشوند که بایستی شرایط حضور آناق هدایت میداشته باشند، به این ات

.شودبه صورت یک فضاي اداري مبلمان مسئول فنی باید اتاق .4
منظور استفاده از نور طبیعی و دید مناسب به فضـاي  ي پنجره با بازشوي محدود، بهتعبیهدر این اتاق .5

.استالزامیبیرون 
ر اداري همراه با ملحقات آن و همچنین رایانه و لـوازم جـانبی آن جهـت    میز کابینیپیشدر این اتاق .6

.انجام امور اداري الزم است
در نظـر گرفتـه   متر سـانتی 75وآمد حـداقل  ي جانبی میز اداري تا دیوار جهت رفتي لبهحداقل فاصله.7

. شود
اطالعـات  ب وو مسـتندات مکتـو  مـدارك  هـایی بـراي نگهـداري   قفسـه در اتاق مسئول فنـی بایـد   .8

هـا کـه   ي ایـن نـوع قفسـه   باالترین طبقـه شودتوصیه می؛در نظر گرفته شودشناسی تشریحیآسیب
کنـد تـا افـراد    سـانتیمتر تجـاوز ن  160از ارتفاع گیرند، صورت متداول و مستمر مورد استفاده قرار میبه

.ه تمامی طبقات دسترسی پیدا کنندبدون برخاستن از روي صندلی خود بتوانند ب
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .9

سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود ؛ پیشنهاد میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .10
.شود

مشـابه اتـاق مسـئول فنـی    تشـریحی شناسـی نماهاي اتـاق مسـئول فنـی آسـیب    وهاي پالننقشه.11
.باشدمی) 1-2-3-3-2بند(شناسی بالینیآسیب
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)اتاق پاس(اتاق تکنیک -2- 2-3-3-3

کـه بـه آزمایشـگاه    تشـریحی شناسیآسیبينمونهالزم است تافضاییشناسی تشریحی آسیبآزمایشگاهدر 
.شودشده و به پارافین آغشته در آن برش داده،شودآورده می

.پرداخته شده استاتاق تکنیکطراحیاستانداردها و الزامات در ادامه به بررسی 

بـه  آزمایشـگاه هـاي بخـش ز سـایر ااتاق تکنیک باید به لحاظ شرایط هوایی و سایر الزامات معماري .1
.ي مناسب جدا گردداشیوه

گیـري  اي باشد که فضـاي کـافی جهـت قـرار    باید به گونهتکنیک اتاقبندي و طراحی مبلمان در میز.2
داري از محـل نگهـ  ایـن فضـا بایـد کـامالً    . باشـد گرفته شـده ، در نظردههاي بافتی دریافت شنمونه
.هاي قدیمی مجزا باشدبافت

هاي ثابـت صـورت   ي پنجرهواسطهتأمین نور طبیعی و دید مناسب براي کارکنان این اتاق، بایستی به.3
.پذیرد

و ینفرمـال گـاز  فعدباشد تامطلوبي تهویههاي مناسب به منظور سیستممجهز بهبایدتکنیکاتاق.4
.این اتاق به طور ایمن صورت پذیردسایر گازهاي سمی در

هاي بزرگ به راحتـی فـراهم   اي باشد که امکان کار با نمونهي برش باید به اندازهابعاد میز کار و تخته.5
.گردد

ب سرد و شو در ابعاد مناسب با امکان استفاده از آوباید مجهز به سینک شستتکنیکاتاقمیز کار در .6
.گرم باشد

شـود  توصیه می. قرار داشته باشدتکنیکاتاقبه نسبتي نزدیکشوي اضطراري باید در فاصلهچشم.7
.نظر گرفته شودشوي اضطراري درنیز یک چشماتاقدر خود این 

.استالزامیاتاق تکنیکشوي در کفدر نظر گرفتن.8
مناسب و با رعایت نکات الزم جهت حفظ یشگاهی آزمازیر هود رها باید دبرش بافت، تکنیکاتاقدر .9

1.ایمنی فرد مسئول این کار انجام گیرد

ضـمن تـأمین   تاشودنظر گرفتهدرها باید محل مناسبی و سایر فیکساتیوفرمالینظروف حاوي براي .10
.در دسترس باشندنیزبه راحتیشرایط نگهداري ایمن،

.باشدسانتیمتر مناسب می90حداقل عرض خالص لنگه با یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .11
سـانتیمتر در نظـر گرفتـه    270شود ؛ توصیه میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .12

.شود

همچنین هود مورد استفاده باید حداقل هود سـاده بـا توانـایی مناسـب در مکـش      . باشدنکات ایمنی شامل پوشیدن روپوش و دستکش مناسب و استفاده از عینک یا محافظ صورت می1
.گازها و بخارات موجود در فضاي کار باشد
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یکروتوممتلفنشويکف

)حمام پارافین(تیشو فلوت ي عفونی متوسطسطل زبالهشیر مخلوط

یفیوژسانتریتوساتابوره  میزبندي دیواري آزمایشگاهی

ي داخلیي دوجداره با کرکرهپنجرهمیزبندي زمینی آزمایشگاهیکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

آمیزيدستگاه رنگیخچال آزمایشگاهیایعمحل قرارگیري صابون م

فروزن سکشنسینک آزمایشگاهیکن الکترونیکیخشک/جاي دستمال کاغذي 

هود کانوپیچشم شوي آزمایشگاهی)کوچک(سطل دردار زباله غیر عفونی 

پروسسوریشوتخروجی وکیوم

ینگامبدیشوتخروجی هواي فشرده

604

599

593

589

570 65

569 64

523 43

522 24

520 23

505 22

574 198 13

572 196 7

571 147 4

)اتاق تکنیک(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 63- 2نقشه 1:50ـ مقیاس اتاق تکنیکي پالن نمونه- 62- 2نقشه
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سازي بافتآمادهاتاق -3- 2-3-3-3

.گیردشناسی، در این اتاق صورت میهاي آسیببافتسازيآمادهتمام فرآیندهاي مربوط به 
.سازي بافت پرداخته شده استاتاق آمادهراحیاستانداردها و الزامات طدر ادامه به بررسی 

.هاي ضدلغزش استفاده شودپوشسازي بافت به دلیل ریزش پارافین مصرفی، باید از کفر اتاق آمادهد.1
.باشدجداشناسی تشریحیآسیبآزمایشگاهاز سایر فضاهايباید مونه نسازيضاي بریدن و آمادهف.2
فضـاي انبـار   . نگهداري شوندفرمالینهاي آماده شده، باید در بافتينمونهسازي بافت، در اتاق آماده.3

صورت مجزا در نظر گرفته شده هو تولید بوي نامطبوع باید بخاطر بخار فرمالین ه کردن فرمالین نیز ب
.باشدمطلوبي و داراي تهویه

1:50ـ مقیاس 2نماي - 64- 2نقشه

1:50س ـ مقیا3نماي - 65- 2نقشه



شگاهو عملکرد ـ اصول معماري آزمایمعماري... ................................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

113
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جهـت کسـب   .شودنظر گرفتهدربراي سینک پاتوبیولوژي و هود فضایی مخصوص در این اتاق باید .4
.این کتاب رجوع شود2-2-3د ، به بنهودهاي آزمایشگاهیاطالعات بیشتر در خصوص

.نظر گرفته شوددريشوکفدر این اتاقشو بایدوجهت تسهیل شست.5
.نظر گرفته شوددربا امکانات مربوطهنویسی در این اتاق بایدفضایی براي یادداشت.6
.باشدسانتیمتر مناسب می90با حداقل عرض خالص لنگه یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .7
سـانتیمتر در نظـر گرفتـه    270شود ؛ توصیه میسانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .8

.شود

فضاي نگهداري نمونه، الم و بلوك-4- 2-3-3-3

تـا شـود نظر گرفتهدرالم و بلوك ها و نمونهيفضایی براي نگهدارشناسی تشریحی باید آسیبآزمایشگاهدر 
شـرایط ایمـن  طـور مـنظم در  بـه و پـارافینی شناسـی هاي بافتها، اسالیدها، بلوكنمونهاطمینان حاصل شود که 

.شوندنگهداري می

زمینی آزمایشگاهیمیزبندي خروجی وکیومشويکف

سینک پاتالوژيخروجی هواي فشردهمیزبندي دیواري آزمایشگاهی

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهلفنتکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

المینارهودتابورهمحل قرارگیري صابون مایع

ي عفونی متوسطسطل زبالهونیکیکن الکترخشک/دستمال کاغذي 

64

205

198

147

65

602

589

568

24

23

22

13

505 4

)سازي بافتاتاق آماده(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 67- 2نقشه 1:50ـ مقیاس سازي بافتاتاق آمادهي پالن نمونه- 66- 2نقشه
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.پرداخته شده استداري نمونه، الم و بلوكفضاي نگهاستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

در نظر داخل اتاق تکنیک مجزا دراتاقصورتشود فضاي نگهداري نمونه، الم و بلوك به توصیه می.1
.شودهگرفت

زیـرا نبایـد   ؛شودنظر گرفتهدریا هر نوع بازشوي مستقیم به بیرون ساختماندر این فضا نباید پنجره.2
نسـبت بـه  این امر به خصوص در مورد ترکیباتی که . دننور خورشید قرار گیرمعرض تابشدر هانمونه

.داردبسیارياهمیت،بسیار حساس هستندي فرابنفشاشعهنور خورشید یا 
بندي شده که از اسـتحکام  هاي مناسب طبقهتوان از قفسههاي ارسالی مینگهداري بقایاي نمونهراي ب.3

هـا و مـدت   ها باید متناسب با تعـداد بافـت  تعداد طبقات این قفسه. کافی برخوردار باشند، استفاده نمود
ها وجـود داشـته   نامکان دسترسی آسان به آهمچنین .ها باشدنگهداري نمونهبرايزمان تعریف شده 

.باشد
.ي مطلوب باشدهاي مناسب به منظور تهویهباید مجهز به سیستمفضاي نگهداري نمونه، الم و بلوك.4
دماي مناسب این فضا باید در حدي حفظ شـود کـه از   .باید ثابت باشدها نگهداري بافتفضاييدما.5

ها دچار فساد افت موجود در بلوكهاي پارافینی جلوگیري به عمل آمده و بشدن و چسبیدن بلوكذوب
.یا آلودگی انگلی نگردد

.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .6
سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود میپیشنهاد؛ سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .7

.شود

قفسه بندي درب دار

میزبندي زمینی آزمایشگاه 505

13

)فضاي نگهداري الم و بلوك(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 69- 2نقشه 1:50ـ مقیاس فضاي نگهداري الم و بلوكي پالن نمونه- 68- 2نقشه
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پشتیبانیيحوزه-3-4- 2-3

گرفتـه در  باشد که به منظور پشـتیبانی از فرآینـدهاي اصـلی صـورت    ي فضاهایی میي پشتیبانی در برگیرندهحوزه
هـاي آزمایشـگاه در نظـر گرفتـه     ي فنی یا سایر قسمتممکن است در حوزهاین فضاها. باشندمورد نیاز می،آزمایشگاه

. باشدتأثیرگذار میي خدمات آزمایشگاهی غیرمستقیم در ارائهاین فضاها به صورتعملکردبایستی توجه نمودد و نشو
هـاي  ظافـت و زبالـه  توان به انواع انبارها و فضـاهاي انبـارش، فضـاهاي پشـتیبانی ن    ي پشتیبانی، میاز فضاهاي حوزه

.آزمایشگاهی، فضاهاي اداري، فضاهاي تأسیساتی، فضاهاي رفاهی کارکنان و غیره اشاره نمود
.مربوطه پرداخته شده استاستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به معرفی هرکدام از فضاهاي این حوزه و

آزمایشگاهیسرئ-1- 2-3-3-4

گرفته در آن در اغلب مواقع ماهیت امی بوده و فرآیندهاي صورتها الزبینی اتاق رئیس در تمام آزمایشگاهپیش
.اداري و مدیریتی دارد

.اتاق رئیس آزمایشگاه پرداخته شده استاستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

هاي کوچک امکـان ادغـام  باشد، اما در آزمایشگاهمیالزامی هاآزمایشگاهدر بینی این اتاق پیشاگرچه .1
.یا اتاق جلسات نیز وجود داردواین اتاق با اتاق مسئول فنی

بینی شود که ضمن برخورداري از اشـراف  اتاق رئیس آزمایشگاه بایستی در موقعیتی از آزمایشگاه پیش.2
کنندگان آزمایشگاه، امکان دسترسی براي بعضی از بیماران و مراجعههايبخشو دسترسی مناسب به 

.وجود داشته باشدنیز ، )ضیحات تخصصیدر صورت نیاز به تو(
.بیماران نیز مورد استفاده قرار گیردياتاق رئیس آزمایشگاه ممکن است به عنوان اتاق مشاوره.3
شود تا امکان برگزاري جلسات محدود فراهم شـود؛  به صورت یک فضاي اداري مبلمان باید این اتاق .4

ي بهینه از فضاي فیزیکـی، از  حرکت و استفادهشود به منظور سهولت در در این خصوص پیشنهاد می
.هاي بزرگ و نامتناسب اجتناب شودبینی مبلمانپیش

.بازشوي محدود وجود داردقابلیتدر این اتاق امکان در نظر گرفتن پنجره با .5
.شودنظر گرفتهدرسانتیمتر 75حداقل بایدوآمد،ي جانبی میز اداري تا دیوار جهت رفتي لبهفاصله.6
در نظـر گرفتـه   ب و مسـتندات مکتـو  مدارك هایی براي نگهداريقفسهر اتاق رئیس آزمایشگاه باید د.7

صورت متداول و مسـتمر مـورد اسـتفاده    ها که بهي این نوع قفسهباالترین طبقهشودتوصیه میشود؛
ه ی خود بتوانند بکند تا افراد بدون برخاستن از روي صندلسانتیمتر تجاوز ن160از ارتفاع گیرند، قرار می

بینی شود، این کمـد  کار منشی اداري پیشالبته در صورتی که دفتر.تمامی طبقات دسترسی پیدا کنند
.شوددر آن اتاق در نظر گرفته می

.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص درِ ورودي به این فضا از نوع یک.8
سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود میپیشنهاد؛ سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .9

.شود
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شناسـی بـالینی  آسـیب آزمایشـگاه مشـابه اتـاق مسـئول فنـی     نماهاي اتاق رئیسوهاي پالننقشه.10
.باشدمی) 1-2-3-3-2بند(

اتاق جلسات-2- 2-3-3-4

توان در مقیـاس ی را میهاي مدیریتی آزمایشگاه، فضایبر اساس سیاستبر اساس نوع و زیربناي آزمایشگاه و
به منظور برگزاري جلسات کارکنان آزمایشگاه) ترئاتآمفی(بزرگو)اتاق کنفرانس(متوسط،)جلساتاتاق (کوچک 

.دنموبینی پیش
.پرداخته شده استاتاق جلساتاستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

مناسـب  يگرفته شود که ضمن برخـورداري از فاصـله  این اتاق باید در موقعیتی از آزمایشگاه در نظر.1
امکـان دسترسـی آسـان بـراي     داشته و کافیيهاي آزمایشگاه فاصلهبخشنسبت به اتاق رئیس، از

.نیز داشته باشد) میهمان(کنندگان مراجعه
.ه شوددر نظر گرفتهاي اتاق جلسات باید حداقل برابر با تعداد کارکنان فنی آزمایشگاه تعداد صندلی.2
.بایستی به صورت آکوستیک طراحی شودجلساتاتاق.3
.شودنظر گرفتهدرامکانات سمعی و بصري مناسب بر اساس مساحت و نوع این اتاق، بایستی .4
در مـورد نیـاز  هاي بهداشتی به تعـداد  سرویساین اتاق،نسبت به مناسبيدر فاصلهشود توصیه می.5

.نظر گرفته شوند
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکضا از نوع درِ ورودي به این ف.6
سـانتیمتر در نظـر گرفتـه    270شود میتوصیه؛ سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .7

.شود

آویز لباس

صندلی کنفرانس

میز کنفرانس

بردتخته وایت

پریز تلفن

تلفن

ي غیر عفونی متوسطسطل زباله

کمد ایستاده

سوکت شبکه

صفحه نمایشگر 587

270

247

205

147

91

51

18

11

6

)اتاق جلسات(راهنماي نقشه
(
(

(
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یلشو و استروشستاتاق -3- 2-3-3-4

شوند تا کارکنان و سایر افـراد  مصرف تولید میبارها، به صورت یکدر آزمایشگاهامروزه اغلب وسایل مصرفی
بـا ایـن حـال    . شو و استریل در امان باشـند واز خطرات مربوط به احتمال انتشار آلودگی در حین فرآیندهاي شست

ندهاي مربـوط بـه   مصرف در نظر گرفته شوند که بایستی فرآیهنوز برخی از وسایل ممکن است به صورت چندبار
.هاي مربوطه صورت گیرندوشو و استریل در یک اتاق جداگانه و طبق دستورالعملشست

کـه بتـوان   الزم اسـت  فضـایی ،یند آزمایشآشده در فرتجهیزات استفادهبرخی وسایل وبراي استریل نمودن 
.هاي اتوکالو استریل نموددستگاهها را در آن

1:50ـ مقیاس 1نماي - 71- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 2نماي - 72- 2نقشه
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.پرداخته شده استوشو و استریلشستها و الزامات طراحی اتاق در ادامه به بررسی استاندارد

وشو و استریل اقالم و لوازم بـه صـورت مرکـزي    هاي پیشرفته، فرآیندهاي شستامروزه در آزمایشگاه.1
منجـر بـه   روش مرکـزي . شوندي تجهیزات خودکار در نظر گرفته میواسطهبراي کل آزمایشگاه و به

را کـاهش  هـا پاشیدن مایعات به اطـراف سـینک  خطر ي آزمایشگاهی شده وبهینه از میزهاياستفاده
اما بـه جهـت   ؛بینی سینک را به دنبال داردهمچنان لزوم پیش،البته نیاز به آب و دفع مایعات. دهدمی

.کندکوچک بودن آن، فضاي کمتري از سطح میزهاي کار را اشغال می
وشـو و  نیـازي بـه شسـت   تـا  شـود  استفادهبار مصرف یکهاياز لولههاشود در آزمایشگاهتوصیه می.2

امـا باشـند، مـی از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه اي هاي شیشهلولهبا اینکه. ي مجدد نباشداستفاده
وجود ندارد اياقالم شیشهبا این حال ممنوعیتی براي استفاده از.دنبرخطا را باال میآلودگی واحتمال

تأثیرگذاري بر میزهاي آزمایشگاهی و با ابعاد مـورد  کمترین تی این امکانات را با بایسو در صورت نیاز
.نیاز و تمام موارد درخواستی تأمین نمود

شناسـی نیـز در ایـن اتـاق و البتـه بـا       میکـروب آزمایشگاهبایستی توجه نمود وسایل مورد استفاده در .3
.گیرندوشو و استریل قرار میهاي مربوطه مورد شستدستورالعمل

شناسـی و  میکـروب آزمایشـگاه کوتاه نسبت به يفاصلهدرشو و استریل، وشستشود اتاق توصیه می.4
.در نظر گرفته شودبیوشیمی آزمایشگاه 

.از یکدیگر تفکیک شده باشندباید،در داخل این اتاقوشو و استریلشستفرآیندهاي مربوط به .5
.ده باشدشونباید مجهز به درهاي خودبستهاتاقاین .6
بایـد  ایـن اتـاق   هاي فیزیکیو سایر ویژگیکارينازكاین اتاق باید شرایط فضاي تر را داشته باشد و .7

.رطوبت و بخار باشدم در برابر ومقا
.باشدشويکفاین اتاق باید داراي.8
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .9

سانتیمتر در نظـر گرفتـه   270شود میپیشنهاد؛ سانتیمتر باشد240ارتفاع خالص این فضا باید حداقل.10
.شود

فور بزرگي عفونی بزرگ متوسطسطل زبالهشويکف

)دیونایزر(مقطرگیري آبتابورهشیر مخلوط

ظروفکنرك خشکي غیر عفونی متوسطسطل زبالهکنندهمحل قرارگیري مایع ضدعفونی

شويبرس لولهلیتري40اتوکالو رومیزي محل قرارگیري صابون مایع

سبد جالولهمینی آزمایشگاهیمیزبندي زکن الکترونیکیخشک/دستمال کاغذي 

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهشوي اتوماتیکدستگاه لولهي دو لگنهوشوسینک شست 589 510 128

515 505 24

514 237 23

513 205 22

512 198 7

511 196 4

)شو و استریلواتاق شست(راهنماي نقشه
(
(

(
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نبارهاا-4- 2-3-3-4

، مـدارك  1هـاي شـیمیایی  آزمایشگاهی به منظور نگهداري معـرف يهابخشع مختلف فضاهاي انباري در اانو
هـاي بلـوك ، یهاي میکروسـکوپ هاي آزمایشگاهی، اسالیدکنترل کیفیت و آزمایش بیماران، مواد و وسایل، نمونه

.باشدهاي مطالعاتی براي آموزش و تحقیق مورد نیاز میپارافین و نمونه
هـا بـود، در دسـترس    شوند تا هر موقع نیاز ضروري بـه آن معموالً انبار میآزمایشگاهیاقالمها، در آزمایشگاه

ن وجودشـان در  تعیین حداقل مواد و اقالمی کـه در یـک زمـا   یشگاهی،آزمایاتعملیرمتغیتماهیلبه دل.باشند
این امر به عوامل گوناگونی نظیـر  ؛براي انبارش داردفضاي مورد نیازتعییننقش مهمی در ،آزمایشگاه الزم است

.شودفته میکار گراي که براي تولید واکنش شیمیایی بهماده1

1:50ـ مقیاس 1نماي - 74- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 3نماي - 76- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي - 75- 2نقشه

1:50ـ مقیاس شو و استریلواتاق شستي پالن نمونه- 73- 2نقشه

2
3 1
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هـا، فضـاي کلـی    هـاي انجـام شـده، حجـم آزمـایش     ، طیف آزمـایش )خودکاردستی یا (نوع خدمات آزمایشگاهی 
ت زمانی کـه طـول   مد. بستگی داردرکنان، پیچیدگی فرآیندهاي کاري و عوامل متنوع دیگريآزمایشگاه، تعداد کا

.کنندگان به آزمایشگاه برسد را نیز باید مد نظـر قـرار داد  مختلف از تولیدکنندگان یا توزیعيهاکشد تا سفارشمی
.کندرا مشخص میانبارش هاي واقعی فضايها نیازتحلیلو ي این تجزیه نتیجه

و هـا یخچـال ، داخـل فضـاي انبـار  دیـواري، هاي کابینتکانتر، داخلشامل تمام فضاهاي زیرشفضاي انبار
شوند، بلکه گاهی توجهی میدچار کمهاآزمایشگاهاز برخیتنها در انبارها نهداشت که باید توجهودباشمیهارفریز

منظور اجتنـاب از نگهـداري لـوازم غیرضـروري در روي میزهـاي کـار،       بهبه طور کلی. شوندبه کلی فراموش می
ها و فضاي پشـتیبانی تـأثیر قابـل    ازه و مکان انباراند. به دقت محاسبه شودشبایستی فضاي مورد نیاز براي انبار

.توجهی روي عملکرد و ایمنی آزمایشگاه دارد
:شوندانبارها به لحاظ نوع انبارش به دو دسته تقسیم می

، باید انبارها اعم از یخچـالی  ذیرش آزمایشگاه زیاد باشده ظرفیت پهنگامی ک: انبارهاي متمرکز-
هـا  آنو تجهیزاتی کـه در نوع موادبر اساسو شدهبینییشپبه صوت متمرکز یا غیریخچالی
امـا در حالـت کلـی بـراي تمـامی      . شرایط و ضوابط خاصی را تأمین نماینـد ،شودنگهداري می

شود، سـایر انبارهـا   در نظر گرفتههاي پزشکی مستقل یک انبار مرکزي عمومی باید آزمایشگاه
. دنبینی شوپیشهتواند در فضاي فنی مربوطمی

ـ توانهاي مربوطه تحت کنترل هستند، مـی موادي که طبق دستورالعمل: انبارهاي غیرمتمرکز- د ن
تواند یماین تمرکز زدایی . ندارندهاي متمرکز انباربینیی براي پیشالزامجدا نگهداري شوند و 

ن به عنوا.باشدتوسعهدر حال یشگاهبخش از آزمایکدر یریت خطر مديبرنامهیکاز یبخش
منجـر بـه افـزایش   توانـد یمـ هاي کار آزمایشـگاهی حلمدر یزرو فریخچالقرار دادنمثال
.دشويوربهره

معمـولی  منجمـد و انبارهـاي   /همچنین در برخی از منابع، انبارهاي آزمایشگاهی بـه دو گـروه انبارهـاي سـرد    
.کندمعماري این انبارها ایجاد نمیها تأثیري بر روي طراحیبنديبندي شده است که این تقسیمتقسیم)غیرسرد(

.پرداخته شده استانبارهاي آزمایشگاهی استانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

کلیات انبارها) الف
. ختصـاص داد انبارش افضاهايبهرامساحت خالص آزمایشگاه درصد7تا 5توان بینطور کلی میبه.1

.داشته باشدنیز قابلیت گسترشدر صورت نیاز، وي باشد کهنحبهیبایستتعیین فضاي انبارش 
باید فراهم شـود و  نیز بر فضاي کافی، شرایط محیطی مناسب براي انبارش اقالم آزمایشگاهی عالوه.2

اقالم موجود در آزمایشگاه در شرایط صحیح تمامکه داشته باشدمسئول فنی آزمایشگاه باید اطمینان 
.شوندسازنده، نگهداري و انبار میيمطابق توصیهغیرهتهویه، ایمنی واز نظر دما، رطوبت، نور،

محصـور بـوده و از دسترسـی محـدود     شوند، بایستی کـامالً بینی میر پیشهایی که به منظور انبااتاق.3
.برخوردار باشند
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صورت لزوم ر اما د؛باشندداشته یا بازشوي مستقیم به فضاي بیروننباید پنجرهیآزمایشگاههايانبار.4
جلوگیري از تابش مستقیم آفتاب و کاهش شدت نور واردشـده  با قابلیتمات ياز پنجره با شیشهباید 

.و مقاوم در برابر شکستگی استفاده شود
مجزا باشـند تـا از انتقـال    از یکدیگردسترسی آسان،امکانباید ضمنآزمایشگاههاي بخشوهاانبار.5

.عمل آیدهري بخطرات احتمالی به یکدیگر جلوگی
نقل واي باشد که فضاي مناسب جهت دسترسی آسان وحملگونهچیدمان باید بهيبندي و نحوهقفسه.6

.ایمن فراهم گردد
ها در مسـاحت  بدیهی است که ابعاد قفسه. شودنظر گرفتهدرریزيبرنامهها باید در تعداد و ابعاد قفسه.7

اي بایـد  زهسازي عناصـر غیرسـا  ست الزامات مربوط به ایمنالزم به ذکر ا. گذاردفضا تأثیر مستقیم می
.مورد توجه قرار گیرد

شـود،  کننـدگان تولیـد مـی   ي تولیدی که به وسیلهیهابنديکه شکل محصوالت و بستهبا توجه به این.8
در .شـود اسـتفاده  هـا  هاي قابل تنظیم بـراي تمـام انبـار   قفسهشود از توصیه میکند،پیوسته تغییر می

مشکالتی را به دنبـال داشـته   تواندیم، بستهيدر اندازهییرتغ،نباشندیما قابل تنظهقفسهرتی کهصو
.باشد

ي سـانتیگراد باشـد، ایـن دمـا بـا در نظـر گـرفتن        درجـه 26تـا  18باید بین معمولی دماي انبارهاي .9
بایسـت  مـی ،)عطیلمثال در ایام ت(هاي گرمایشی و یا سرمایشی خاموش هستند هایی که سیستمزمان

بسیاري از تجهیزات آزمایشگاهی، حین کـار حـرارت قابـل   با توجه به اینکه. کامالً تحت کنترل باشد
.باشدي مناسب، ضروري میتهویهایجاد شرایطد، توجه به کنترل دما وننمایمیایجاد اي مالحظه

سانتیمتر مناسب 70ص لحداقل عرض خازا که بابه استثناي انبار مایعات اشتعال(انبارهادرِ ورودي به .10
در صـورت لـزوم،  .باشـد سـانتیمتر مناسـب مـی   90لنگه با حداقل عرض خالص یکاز نوع )باشدمی
.ها و عرض خالص درِ انبار را با توجه به وسعت و عملکرد آن افزایش دادتوان تعداد لنگهمی

توان ارتفاع انبار را با توجه به صورت لزوم، میدر .سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص انبارها باید .11
.وسعت و عملکرد آن افزایش داد

زاانبار مایعات اشتعال) ب
ممکن است گازهایی را از خود متصاعد نمایند که در ،شوندمایعات شیمیایی که در یک مکان انبار می.12

هـاي مناسـبی   مکـان ن بایـد  بنابرایممکن است به دنبال داشته باشد؛سوزي رابعضی موارد خطر آتش
.زا تعیین شوندو اشتعالخطرناك مایعاتبراي انبار 

باشد و بـا  بینی انبار جداگانه به این منظور نمیهاي با تعداد پذیرش پایین، الزامی به پیشدر آزمایشگاه.13
ـ    زاي مورد نیاز، میتوجه به حجم پایین مایعات اشتعال ه ایـن  توان این مایعـات را در کمـدهایی کـه ب

.منظور در نظر گرفته شده و تمام شرایط ایمنی را دارا هستند، نگهداري نمود
ي هـر حجـم   زا، براي ذخیرهمایعات آتشسازي ذخیرههاي مخصوصکابینت،زادر انبار مایعات اشتعال.14

.الزم استاین مایعاتاي از عمده
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ـ دار هاي قفلبینتها و کاهمچون دربباید تمهیداتی زا در انبار مایعات اشتعال.15 محافظـت از  ه منظـور ب
.شودنظر گرفتهدرمواد خطرناك مانند مواد رادیواکتیو و یا سمی 

هاي برق ضدجرقه نیز که پریز(گیرنده متر از منابع آتش3یدزا، حداقل باهاي انبار مایعات آتشکابینت.16
و جـایی  پلـه راهروي خروجی، راهاید نزدیکها نبکابینتاین .فاصله داشته باشد) شودمیهاشامل آن

.شودنصبفضا باشد، از که مانعی براي خروج 
هـا،  هـاي انبـار بـا پارتیشـن    کابینـت ماننـد (فضاي کافی و یا تسـهیالت  زا باید در انبار مایعات اشتعال.17

اي که مواد شیمیایی ناسازگار، کـه شـامل گازهـاي    گونهفراهم باشد به) هاي فرعی حمل کاالهاسینی
هـا بایـد بـراي مـواد و     قفسهاین ارتفاع و عمق همچنین . دنطور فیزیکی جدا باشبه،ده شده استفشر

.محتویات مفروض کافی باشد
از جـنس فلـز   نبایـد فلـزي باشـد، مگـر اینکـه      هاها و کابینتقفسهجنسدر انبارهاي مایعات سمی،.18

.باشندضدزنگ 
تـا مـانع از تجمـع گازهـا یـا      ي مکـانیکی باشـند   هتهویداراي زا باید مواد آتشهاي نگهداريکابینت.19

باید کامالً ،چنانچه امکان تهویه وجود نداشته باشد. شده شودحاصل از مواد شیمیایی ذخیرههايبخار
.درزبندي شده باشند

.انبار باشدباالتر از کف سانتیمتر 180زا نباید بیش از آتشمواد شیمیایی سازي ارتفاع ذخیره.20
امکان قفل بایدهمچنین.به دیوار محکم شودباید مقاوم در برابر آتش بوده و زامایعات اشتعالانباردرِ.21

.باشدنشانانمحافظت از آتشهشدار براي و داراي نشاننمودن داشته
به همین دلیـل بایـد از جـنس    آتش باشند،باید ضددیوارهاي داخلی و سقفزا، در انبار مایعات اشتعال.22

.وجداره باشندد1والدراي
مقاوم در برابر مایعـات خورنـده و   (میزهاي مخصوص ریختن مایعات باید دارايزامایعات اشتعالانبار .23

.بخار تجهیز شده باشديتر باشد که به سیستم تهویهاز ظروف بزرگ به کوچک) زالعااشت
جهیـزات مشخصـی بـراي    تبایـد  شـود، نگهداري میزامایعات اشتعالاززیادي حجم ی که در انبارهای.24

.شودنظر گرفتهدر،گیردیی که مورد استفاده قرار میدسترسی و رسیدگی به حجم زیاد مواد شیمیا
در مواد خطرناك به منظور نگهداري موقت ضایعات هاي مناسبیمکانها در آزمایشگاهشود توصیه می.25

.نظر گرفته شود

تجهیزاتانبار) ج
در نظـر گـرفتن انبـار جداگانـه بـراي      افزایش ایمنـی در آزمایشـگاه،   منظور جلوگیري از آشفتگی وبه.26

.تواند مناسب باشدنگهداري تجهیزات ثابت و قابل حمل می
باشـد و در  بینـی ایـن انبـار نمـی    ، لزومی به پـیش نفر100يروزانههاي با تعداد پذیرش در آزمایشگاه.27

.شوندصورت نیاز، تجهیزات مذکور در انبار عمومی نگهداري می

1 Dry wall
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)بایگانی مدارك(انبار اسناد) د
یکـی الکترونهـاي  پرونـده بـه کاغـذي  هاي تبدیل پروندهدر جهت که تاکنون يبلنديهابا وجود گام.28

تـوان  کـه ب محلـی در يکاغـذ يهاپروندهيیرهذخاما باز هم باید انبارهایی براي برداشته شده است،
يهمـه بایـد ، پزشـکی هاي به طور کلی آزمایشگاه.ته شوددر نظر گرفکرد، یابیبازیها را به آسانآن
.نگهداري نماینددو سالحداقلبه مدترا یفیتو مستندات کنترل کیماربیجنتا

فضاي الزم براي بایگانی سوابق و مدارك با توجه بـه حجـم ایـن اسـناد و مـدت زمـان الزم جهـت        .29
.گرددها تعیین مینگهداري آن

هاي جلو باز با قابلیت تنظیم ارتفاع و داراي طبقات متعدد جهـت مـواردي کـه    هدر این اتاق، باید قفس.30
.بینی شودقابل نگهداري در قفسه هستند، پیش

.هاي اداري آزمایشگاه در نظر گرفتتوان در مجاورت فضاها و اتاقاین انبار را می.31

سرد ـ انبار منجمدانبار) هـ
ه نیاز به شرایط سرد یا منجمد دارند، از این انبارهـا اسـتفاده   هایی کبراي نگهداري تمام اقالم و نمونه.32

.شودمی
بینی انبارهاي سرد و منجمـد وجـود   کم، الزامی براي پیشيهاي با تعداد پذیرش روزانهدر آزمایشگاه.33

شـوند،  هـاي مربوطـه در نظـر گرفتـه مـی     بخـش ها و فریزرهاي آزمایشگاهی کـه در  ندارد و یخچال
.دنباشآزمایشگاه میپاسخگوي نیازهاي

آگاه بوده و ،که احتیاج به دماي یخچال یا فریزر دارندياز میزان موادبایستیمسئول فنی آزمایشگاه .34
.ها را فراهم نمایدفضاي الزم جهت انبارش آن

. کندفراهم میهاي مربوطه را اقالم و نمونهکلیو متمرکزيسازیرهذخامکانانبارهاي سرد و منجمد.35
مـواد مخـدر،   هایی که شـامل  یشگاهآزمايبرایژهها، به ونمونهو هات معرفنیها همچنین امانباراین 

.کنندفراهم میرا ی هستندقانونیپزشکيهایشآزمایاالکل، 
دور از تابش باید در محل مناسب با سطح ثابت، بدون لرزش و به یها و فریزرهاي آزمایشگاهیخچال.36

.ار گیرندمستقیم نور خورشید قر
8تـا  2هـا بـین   دمـاي یخچـال  . کامالً تحت کنترل باشـد یها و فریزرها بایستدماي مناسب یخچال.37

بــر اســاس نــوع مــاده (ســانتیگراد و کمتــريدرجــه-20درســانتیگراد و دمــاي فریزرهــايدرجــه
.دشوباید حفظ )شدهنگهداري

یـد بابدون توجه به نوع یخچال انتخاب شـده، ،دنباشمواد فراريیرهذخيبراهاه یخچالکدر صورتی.38
.باشندانفجارضد

یـا غیرشـفاف انتخـاب    )دیگـر شفافجنسا هري یایشهش(تواند از نوع شفافمییخچال و فریزردرِ.39
.باشددر ارجحیت می،درِ شفاف با توجه به امکان دیدن اقالم داخل آن پیش از باز نمودن. شود

ابعـاد اغلـب در کـه  مـدوالر،  یقعـا صـفحات بـا اسـتفاده از   سرد و منجمدانبارهاي شودپیشنهاد می.40
.دنشوند، ساخته شومیمتصلبه هم مترمربع4/2×2/1
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قفسه دیواري جلو باز

)قفل دار(قفسه دیواري دردار 

یخچال

سانتیگراد آزمایشگاهیيدرجه-40فریزر  521

520

135

134

)و وسایل مصرفیعمومیانبار (راهنماي نقشه
(
(

(

1:50س ـ مقیاو وسایل مصرفیعمومیانبار ي پالن نمونه- 77- 2نقشه

1
2

1:50ـ مقیاس 2نماي - 79- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 1نماي - 78- 2نقشه
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نظافتاتاق -5- 2-3-3-4

بـه  این اتاق . شودمحسوب مینترل عفونت ترین عوامل ک، یکی از مهمآزمایشگاهداخلینظافت مداوم سطوح 
ي ابزار وشوشستنگهداري مواد و وسایل مخصوص نظافت و همچنین و جهت آزمایشگاهنظافت فضاهاي منظور

.شودبینی میبوطه پیشمر
.پرداخته شده استاتاق نظافتاستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

. باشـد کم، الزامی میيهاي با تعداد پذیرش روزانهبراي آزمایشگاهبینی حداقل یک اتاق نظافت پیش.1
شود اتـاق نظافـت   پیشنهاد می.شودي پشتیبانی در نظر گرفته میدر این صورت اتاق نظافت در حوزه

.در نظر گرفته شودنیزگیريي پذیرش و نمونهجداگانه براي فضاهاي حوزه
هـاي نظافـت جداگانـه بـراي     چندین طبقه، در نظر گرفتن اتـاق هاي با مساحت باال و یا در آزمایشگاه.2

.ناپذیر خواهد بودها یا طبقات آزمایشگاه، اجتنابحوزه

قفسه دیواري جلو باز 134

1:50ـ مقیاس 2نماي - 82- 2نقشه 1:50ـ مقیاس 1نماي - 81- 2نقشه

1:50ـ مقیاس زاانبار مواد اشتعالي پالن نمونه- 80- 2نقشه

2 1

)زاانبار مواد اشتعال(راهنماي نقشه
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در معـرض دیـد   هنگـام ورود بـه آزمایشـگاه   طوري تعیین شود کهشود موقعیت این فضا یشنهاد میپ.3
.نباشدمستقیم 

أسیسات مکانیکی، ایجاد گـردش کـاري   کنترل بهتر عفونت، سهولت در طراحی و اجراي تدر راستاي .4
در صورت مطابقـت  مشابه،مناسب است که فضاهاي پشتیبانیغیره،جویی اقتصادي ومطلوب، صرفه

.در یک محدوده طراحی شوند،با ضوابط طراحی
کننده وي جلوباز ایستاده جهت نگهداري و انبار وسایل نظافت، مواد شوینده و ضدعفونیي قفسهتعبیه.5

، بایسـتی  جلوگیري از تجمع آلودگی و سهولت در نظافـت فضـا  منظور همچنین به.لزامی استاغیره
سانتیمتري از زیـر سـقف قـرار    45سانتیمتري از سطح زمین و حداقل 25حداقل يها در فاصلهقفسه

ـ به منظـور  وشودننظر گرفتهدرسانتیمتر 200بیش از بایستی توجه نمود ارتفاع قفسه . دنگیر ت نظاف
بر روي دیوار نصب نشده و با رعایت اصول ایسـتایی در شـرایط   به صورت دائمی ها، اي پشت آندوره

.زلزله، بر روي زمین قرار داشته باشند
هـاي تنظیـف   وشوي سطل و پارچهبه همراه آویز و آبچکان جهت شستوشوشستسینک بینی پیش.6

نظر گرفتـه دري تی وشوشستبوط به امکان در غیر این صورت بایستی تمهیدات مر.باشدالزامی می
.شود

هاي نظافتسطليآلودهي محتویاتي تی و تخلیهوشوشستجهت ايحوضچهبایستی در این اتاق.7
ي تـی بـه   وشـو شسـت هاي جدیـد در  روشدر صورت برخورداري ازاست توضیحالزم به . تعبیه شود

بار هاي جدید قابل تعویض و یا یکروکشاستفاده ازدر صورت هاي مخصوص و یا ي دستگاهوسیله
.ها خواهد بودي محتویات سطلتخلیهو تنها جهت بوده مصرف، استفاده از این حوضچه کمتر 

آلودگی، سـر تـی   انتشاراز پیشگیرياي باشد که جهت گونهارتفاع نصب آویز تی بر روي دیوار باید به.8
).متریسانت170حداقل ارتفاع آویز (به کف فضا نرسد 

هـاي  شـوي، اسـتفاده از دسـتگاه   ي تیي حوضچههمچون افزایش ارتفاع لبهتمهیداتی در نظر گرفتن.9
ي و دفع محتویات آلودههاي تخلیهوشوي تی و سطل، استفاده از دستگاهخودکار شستخودکار و نیمه

فزایش کنترل عفونت تواند در ابار مصرف میهاي نظافت و استفاده از ابزار و وسایل نظافت یکسطل
.مؤثر باشد

گونه فرورفتگی و برآمدگی و تزئینات کارگیري هرهاستفاده از پوشش یکپارچه در دیوارها و اجتناب از ب.10
بـه علـت حساسـیت و    گردد، تجمع آلودگی میکه موجب ایجاد سطوح افقی در دیوارها گشته و باعث

شود موقعیت این اتاق طوري تعیین صیه میتو. ضروري استاهمیت باالي کنترل عفونت در این فضا
هـا  تیرها و ستوناي مانند ها و همچنین الزامات سازهداکتها،سیساتی از قبیل کانالأتشود که عناصر

.به دنبال نداشته باشدها را و ازدیاد کنجنشدههاي مضاعف در دیوار و سقف باعث ایجاد شکست
.باشدسانتیمتر مناسب می70با حداقل عرض خالص لنگه یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .11
.سانتیمتر باشد220حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .12
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اتاق کار کثیف-6- 2-3-3-4

ها اغلب پسمانداین .شودهاي آزمایشگاهی پیش از دفع، استفاده میپسماندخطرسازي از این اتاق به منظور بی
.باشدبار مصرف آلوده میهاي یکهاي بیماران و ظرفشامل نمونه

.کثیف پرداخته شده استکار اتاق ردها و الزامات طراحیاستاندادر ادامه به بررسی 

.آوري زباله وجود داردهاي با تعداد پذیرش کم امکان ادغام این اتاق با اتاق جمعدر آزمایشگاه.1
کنترل بهتر عفونت، سهولت در طراحی و اجراي تأسیسات مکانیکی، ایجاد گـردش کـاري   در راستاي .2

وشو سینک شستآویز تیشويکف

ي جلوبازي ایستادهقفسهي زیر سینکطبقهشیر مخلوط

ي غیر عفونی بزرگلهسطل زباآبچکان به همراه آویز دستمال تنظیفمحل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده

ظرف مایع شویندهترولی نظافتمحل قرارگیري صابون مایع

وشوي تی و ظروف نظافتاي شستفضکن برقیدست خشک/ جاي دستمال کاغذي  127 24

199 116 23

168 84 22

134 83 7

128 49 4

)اتاق نظافت(هنماي نقشهرا
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 84- 2نقشه

1:50ـ مقیاس 4نماي - 87- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي - 85- 2هنقش 1:50ـ مقیاس 3نماي - 86- 2نقشه

1:50ـ مقیاس اتاق نظافتي پالن نمونه- 83- 2نقشه

2
4 13
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در صورت مطابقـت  مشابه،مناسب است که فضاهاي پشتیبانیه،غیرجویی اقتصادي ومطلوب، صرفه
.در یک محدوده طراحی شوند،با ضوابط طراحی

هـاي آزمایشـگاهی بـه دلیـل خطـرات      پسـماند خطرسازي بایستی توجه نمود فرآیندهاي مربوط به بی.3
.وشو و استریل صورت گیردها، نباید در اتاق شستپسمانداین يبالقوه

مربوطه، جابجـا  هاي روند، بایستی طبق دستورالعملبه کار میپسماندآوري جهت جمعهایی که کیسه.4
.دفع شوندو

.باشدسانتیمتر مناسب می80لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .5
.سانتیمتر باشد220حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .6

)بزرگ(ترولی دردار زباله هاي عفونی شويکف

)کوچک(سطل دردار زباله غیر عفونی شیرمخلوط

سینک سرامیکی آزمایشگاهیمحل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده

لیتري60اتوکالو ایستاده آزمایشگاهی محل قرارگیري صابون مایع

خشک کن الکترونیکی/دستمال کاغذي جاي  24

600 23

522 22

43 7

30 4

)اتاق کار کثیف(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 89- 2نقشه

1:50اس ـ مقی3نماي - 91- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي - 90- 2نقشه

1:50ـ مقیاس اتاق کار کثیفپالن نمونه - 88- 2نقشه

1
2 3
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زبالهيورآجمعاتاق -7- 2-3-3-4

رهـا، د تا زمان انتقـال و دفـع آن  ،آزمایشگاهشده از آوريهاي جمعپسماندبه منظور نگهداري موقت این اتاق 
هـا،  ، دسـتکش )شـده خطرسازيبی(هاي آزمایشگاهی پسماندها ممکن است شامل پسمانداین .شودنظر گرفته می

اقـالم نـو و غیـره    خـالی هـاي هاي عادي کاغذي، کارتندپسمانهاي نظافت، بعضی از اقالم تیز و برنده، دستمال
.باشد

.پرداخته شده استآوري زباله استانداردها و الزامات طراحی اتاق جمعدر ادامه به بررسی 

کنترل بهتر عفونت، سهولت در طراحی و اجراي تأسیسات مکانیکی، ایجاد گـردش کـاري   در راستاي .1
در صـورت  مشـابه، کـه فضـاهاي پشـتیبانی   شـود یشنهاد میپغیره،جویی اقتصادي ومطلوب، صرفه

.در یک محدوده طراحی شوند،مطابقت با ضوابط طراحی
.ي دیگر انتقال یابنداي به کیسههاي ویژه نگهداري شوند و نباید از کیسهها بایستی در ظرفپسماند.2
دفـع مـواد زائـد و    هاي عملروند، بایستی طبق دستورالآوري زباله به کار میهایی که جهت جمعکیسه.3

.دفع شوندعفونی
.شودبینی میهاي عفونی و غیرعفونی پیشبزرگ براي زبالهيسطل زبالهدر این فضا دو ترولی یا .4
.ي دست و کنترل عفونت در این فضا الزامی استوشوشستي روشویی با ملحقات آن جهت تعبیه.5
.باشدسانتیمتر مناسب می80عرض خالص لنگه با حداقل یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .6
.سانتیمتر باشد220حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .7

خشک کن الکترونیکی/جاي دستمال کاغذي شويکف

)بزرگ(ترولی دردار زباله غیر عفونی شیرمخلوط

)بزرگ(ترولی دردار زباله هاي عفونی قفسه دیواري دردار

)کوچک(زباله غیر عفونی سطل دردار محل قرار گیري مایع ضدعفونی کننده

سینک سرامیکی آزمایشگاهیمحل قرارگیري صابون مایع 522 23

43 22

30 13

26 7

24 4

)آوري زبالهاتاق جمع(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 93- 2نقشه 1:50ـ مقیاس آوري زبالهاتاق جمعپالن نمونه - 92- 2نقشه
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اتاق سرور-8- 2-3-3-4

ه در اتاق هاي کامپیوتري تمام فضاهاي آزمایشگاه از طریق کامپیوتر مرکزي آزمایشگاسامانهمدیریت و کنترل 
فنـاوري  ياتـاق سـرور یـک نـوع تخصـص در زمینـه      بینیپیش.گیردسرور و توسط مسئول مربوطه صورت می

.اهمیت بسیاري در تبادل و امنیت اطالعات آزمایشگاه داردشود واطالعات محسوب می
.در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی اتاق سرور پرداخته شده است

هاي مورد نیاز براي توزیع در سطح آزمایشگاه باید در نظر ي تأسیساتی با ابعاد مناسب با کابلهاکانال.1
.گرفته شود

بینی پنجره در این اتاق، بایستی تمام تمهیدات مربوط به تأمین آسایش و ایمنی اتـاق  در صورت پیش.2
تخاب شود تا گـرد و غبـار وارد   پنجره باید از نوع ثابت ان. و جلوگیري از انتقال صدا در نظر گرفته شود

.هاي کامپیوتري و تهویه ایجاد نکندشده به اتاق، مشکلی براي سیستم
.ساکن باشديکف اتاق باید ضد الکتریسیته.3
تـر قـرار  کننده در محل مشترکی باالي سقف و یا یک طبقـه پـایین  هاي برق و سیستم خنکاگرکابل.4

باید داراي سیستم اطفاء حریق قابل قبولی و همچنین زي گرددسامقاوم،تاق باید دربرابر حریقادارند،
.باشد

.خطرهاي آن فعال گرددن شده و درصورت نیاز باید اعالکنترلها به اتاق باید مام وروديت.5
تر شـدن  براي ساده. جلوگیري شودمجازاتاق سرور معموالً قفل باشد تا از ورود افراد غیربهتر است درِ.6

اي طراحی شود که براي قفل یا باز کردن آن نیازي به کلید به گونهيورودست درِاین موضوع بهتر ا
.دباشنباشد، به عنوان مثال بهتر است کارتی و یا رمزي

تجهیـزات  هـاي موجـود در  یی فـن آاتاق سرور باید از هرگونه گردوغبار و رطوبـت دور باشـد، تـا کـار    .7
توانـد آسـیب   همچنین رطوبت می. ها نشودآنافتادنو گردوغبار باعث از کارکاهش نیابد کامپیوتري

هاي الکتریکی وارد کند، پس بهتر است براي به حداقل رساندن رطوبت محیط ها و بردجدي به خازن

1:50ـ مقیاس 3نماي - 95- 2نقشه1:50ـ مقیاس 2نماي - 94- 2نقشه
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هاي آبی رطوبت زیادي در محیط اتـاق سـرور ایجـاد    چون کولر؛اتاق سرور، از کولرگازي استفاده شود
.شوندمحسوب نمیداشتن اتاق سرور ک نگهمناسبی براي خني د و گزینهنکنمی

که جهـت جلـوگیري از   نمودهمچنین باید توجه . سانتیگراد استيدرجه18دماي مناسب اتاق سرور .8
.منافذ پوشانده شوندتمامباید ،ورود گردوغبار به اتاق سرور

.در نظر گرفته شوندضد صدا سقف و درهاي اتاق باید کامالًدیوارها،.9
.دسرور باید از جنس نسوز انتخاب شواتاق درِپذیري این اتاق در برابر حریق،آسیباهمیتبا توجه به.10
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص درِ ورودي به این فضا از نوع یک.11
.سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .12

UPSو برقياتاق تابلو-9- 2-3-3-4

در ایـن اتـاق نگهـداري    UPSو همچنـین تجهیـزات   تابلوهاي برق مربوط به تأسیسات الکتریکی آزمایشگاه 
توان تابلوي بینی این اتاق وجود ندارد و میکم، الزامی به پیشيهاي با تعداد پذیرش روزانهدر آزمایشگاه. شودمی

.اي از راهروي آزمایشگاه در نظر گرفتشدهبرق را در قسمت کنترل
.پرداخته شده استUPSي اتاق تابلوي برق و در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات معمار

تابورهمیز رایانه

رك سروررایانه

ي دردارففسه ایستاده 143

564 95

198 18

)اتاق سرور(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50پالن نمونه اتاق سرور ـ مقیاس - 96- 2نقشه

1

1:50ـ مقیاس 1نماي - 97- 2نقشه
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ـ ينیـاز گانهسیسات جدابه اتاق تأ، کندفضاي زیادي اشغال نمیUPSباتوجه به اینکه .1 توصـیه  .داردن
.شودنظر گرفتهدرصورت مشترك شود با اتاق تابلوي برق بهمی

ن بایـد در برابـر آتـش    هـاي آ شود؛ بنابراین تمام جدارهي آتش محسوب میهر اتاق برق، یک منطقه.2
.مقاوم باشند

.این اتاق باید از نوع مقاوم در برابر آتش باشدوروديدرِ .3
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص یکدرِ ورودي به این فضا از نوع .4
.سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .5

ياتاق برق اضطرار-10- 2-3-3-4

ر صـورت قطـع بـرق    دشـود، بنـابراین   تنها براي تجهیزات خاصی در نظر گرفتـه مـی  UPSباتوجه به اینکه 
.شودنظر گرفتهدربراي آن فضاییباشد و بایدنیاز به دیزل ژنراتور می،ي آزمایشگاهمجموعه

.به بررسی استانداردها و الزامات معماري اتاق برق اضطراري پرداخته شده استدر ادامه 

UPS

هاي خشک جعبه باتري

)UPSتابلوي اصلی برق (تابلوي برق دیواري روکار 

)تابلوي اصلی برق اضطراري(تابلوي برق دیواري روکار 

)تابلوي اصلی برق نرمال(ي روکار تابلوي برق دیوار 563

562

561

560

559

) UPSاتاق تابلوي برق و (راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 99- 2نقشه 1:50ـ مقیاس UPSتابلوي برق و تاق پالن نمونه ا- 98- 2نقشه

1
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هاي آن باید در برابر شود؛ بنابراین تمام جدارهي آتش محسوب می، یک منطقهاضطرارياتاق برق.1
.آتش مقاوم باشند

.درِ ورودي این اتاق باید از نوع مقاوم در برابر آتش باشد.2
.باشدسانتیمتر مناسب می120لنگه با حداقل عرض خالص دونوع درِ ورودي به این فضا از.3
.سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .4

شويکف

25KVAدیزل ژنراتور 

ي سوختمخزن روزانه

اگزاست فن

ي پرکن مخزنلوله 611

580

558

543

4

)اتاق برق اضطراري(راهنماي نقشه
(
(

(

1:50ـ مقیاس 1نماي - 101- 2نقشه

1:50ـ مقیاس اتاق برق اضطراريپالن نمونه - 100- 2نقشه
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آبدارخانه+ اتاق استراحت -11- 2-3-3-4

در .شـود بینـی مـی  موقت کارکنان پـیش امکانات و تسـهیالت الزم جهت استراحت به منظور تأمیناتاقاین 
.ن ادغام اتاق استراحت و آبدارخانه وجود داردهاي با تعداد پذیرش کم امکاآزمایشگاه

.پرداخته شده استاتاق استراحت کارکناناستانداردها و الزامات طراحیدر ادامه به بررسی 

ه بودن این فضاها، ممنوع به طور کلی خوردن و آشامیدن در فضاهاي کار آزمایشگاهی به دلیل آلود.1
نان بتوانند در فضایی مناسب اقدام به خوردن یا آشامیدن بینی فضایی که کارکباشد؛ بنابراین پیشمی

.باشدنمایند، ضروري می
بینی این بینی اتاق استراحت وجود ندارد؛ اما در صورت عدم پیشبایستی توجه نمود الزامی براي پیش.2

.باشدالزامی میجداگانهبینی آبدارخانهاتاق، پیش
دو اتاق استراحت به صورت شودتوصیه می، زمایشگاهآبا توجه به حضور کارکنان خانم و آقا در .3

.در نظر گرفته شودمستقل و مجزا براي کارکنان خانم و آقا 
هاي رختکننزدیک نسبت بهيفاصلهدرشودپشتیبانی بوده و توصیه میي موقعیت این اتاق در حوزه.4

.بینی شودکارکنان پیش
، فرم، نور و معماري شود از رنگ، پیشنهاد مینکارکناجهت ایجاد محیطی خوشایند و آرام براي .5

.استفاده شودداخلی متناسب با این فضا 
تواند این پنجره می. باشدبینی پنجره الزامی میپیشمندي از نور طبیعی و دید مناسب،به منظور بهره.6

.امکان بازشوي محدود داشته باشد
خل اتاق، از راهکارهاي معماري متناسب با شود در راستاي حفظ حریم خصوصی افراد داپیشنهاد می.7

.تا حین باز شدن در، حریم خصوصی افراد مختل نشودگرفته شودفضا بهره
.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص درِ ورودي به این فضا از نوع یک.8
تیمتر در نظر گرفته سان270شود توصیه می. سانتیمتر باشد240حداقل ارتفاع خالص این فضا باید .9

.شود

صندلی ثابت بدون دستهمیز غذاخوريساعت دیواري

وشوسینک شستظرف صابون مایعي قديآینه

سماور برقیکن برقیخشکدست/ ايدستمال کاغذي حولهشويکف

یخچالپرده با ریلآویز لباس

ي غیرعفونی بزرگسطل زبالهي زمینیقفسهشیر مخلوط

تابلو تزئینیآبچکاني دیواري دردارقفسه

ي داخلیي دو جداره با کرکرهپنجرهظرف صابون مایعپریز برق 589 23 15

191 84 13

168 83 7

160 41 6

159 24 4

128 23 2

117 18 1

)آبدارخانه+ کنان اتاق استراحت کار(راهنماي نقشه
(
(

(
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رختکن کارکنان-12- 2-3-3-4

تعـویض لبـاس، اسـتحمام، اسـتفاده از سـرویس     امکانات و تســهیالت الزم جهـت   منظور تأمینفضا به این 
.شودبینی میپیشآزمایشگاهبهداشتی و نگهداري وسایل شخصی کارکنان

.ی رختکن کارکنان پرداخته شده استدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراح

.باشدان زن و مرد در آزمایشگاه الزامی میهاي جداگانه براي کارکنبینی رختکنپیش.1
اتاق نزدیک نسبت بهيفاصلهدرشودپشتیبانی بوده و توصیه میي موقعیت این اتاق در حوزه.2

شده از ورودي اصلی آزمایشگاه نیز دسترسی مطلوب و کنترل.بینی شودن پیشاستراحت کارکنا
.باشدمناسب می

ام، سرویس بهداشتی، کابین تعویض لباس و کمدهاي شخصی در داخل رختکن کارکنان، بایستی حم.3
.بینی شودي مورد نیاز پیشکارکنان به تعداد و با اندازه

موقعیت سرویس بهداشتی و حمام بایستی طوري تعیین شود که مانع از عبور و مرور آسان کارکنان .4
ي مناسب نسبت به فاصلهشود موقعیت این فضاها با در نظر گرفتن به این منظور توصیه می. نشود

اي باشد تا کارکنان امکان گونهالبته طراحی باید به. هاي اتاق و کمدهاي کارکنان تعیین شودورودي
.دسترسی آسان به این فضاها را داشته باشند

شود ورودي رختکن نسبت توصیه می. باشدفضاي داخلی رختکن الزامی میحریم به طور کلی تأمین .5
فضاي داخلی در حین باز شدن در، مختل حریم بینی شود که خارج آن طوري پیشبه فضاي داخل و 

.وجود دارد) پارتیشن(ي سبک در این خصوص امکان استفاده از پرده و یا جداکننده. نشود
مناسب است این . ي کمدهاي اختصاصی متناسب با تعداد کل کارکنان آزمایشگاه الزامی استتعبیه.6

تعداد این کمدها، حداقل برابر با .مجزاي لباس، کفش و لوازم شخصی باشدکمدها داراي سه قسمت 
.تعداد کل کارکنان آزمایشگاه باید در نظر گرفته شود

هاسانتیمتر باشد تا امکان دسترسی مطلوب به آن200ها از سطح زمین نباید بیشتر از ارتفاع کمد.7
آلودگی و سهولت در نظافت فضا، بایستی از طرف دیگر به منظور جلوگیري از تجمع . فراهم باشد

سانتیمتري از زیر سقف قرار 45سانتیمتري از سطح زمین و حداقل 25ي حداقل ها در فاصلهکمد
بر روي دیوار به صورت دائمی نصب شودتوصیه می،کمدهااي پشت جهت امکان نظافت دوره. دنگیر

تایی در شرایط زلزله روي زمین قرار داشته هاي مناسب و با رعایت اصول ایسنشده و به کمک پایه
.در غیر این صورت، کمدها باید درزبندي شوند تا از آلودگی پشت آنها جلوگیري شود.باشند

.شودنظر گرفتهموقعیت مناسب جهت قرارگیري سطل رخت کثیف بایستی در.8
تی ایرانی، سرویس هاي بهداششود عالوه بر سرویسمیپیشنهادبه منظور تأمین آسایش کارکنان، .9

کارکنان يهمچنین باید شرایط الزم براي امکان استفاده.بهداشتی فرنگی نیز در نظر گرفته شود
در صورتی که سرویس بهداشتی فرنگی در . معلول از سرویس بهداشتی فرنگی در نظر گرفته شود
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توان در خارج از اشد، میداخل رختکن در نظر گرفته شده اما قابلیت استفاده براي معلول را نداشته ب
در غیر این . رختکن سرویس بهداشتی فرنگی براي کارکنان معلول به تعداد مورد نیاز در نظر گرفت

که قابلیت استفاده)فرنگی(گیري سرویس بهداشتی نمونهکارکنان معلول از يصورت امکان استفاده
.در نظر گرفته شودباید براي افراد معلول را دارد،

سانتیمتر از کف و 45ي ي آن بایستی با رعایت فاصلهفرنگی، نصب کاسهبینی توالترت پیشدر صو.10
.سانتیمتر از دیوار و یا دیگر موانع مجاور، صورت گیرد30حداقل 

.سانتیمتر باشد30ي توالت فرنگی ي روشویی با کاسهي کاسهي بین لبهحداقل فاصله.11
سانتیمتر فاصله داشته باشد و 20باید از دیوار اطراف حداقل هاي جانبی و پشتی توالت ایرانی لبه.12

.سانتیمتر فاصله داشته باشد30که دیوار باشد، حداقل جلوي آن درصورتی
ي ثابت دیگر فرنگی، وان و یا هر وسیلهي روشویی، توالتي جانبی توالت ایرانی با لبهي لبهفاصله.13

.سانتیمتر باشد30باید حداقل 
ي روشویی تا دیوار ي جانبی کاسهي لبهحداقل فاصله. شودنظر گرفتهدرسانتیمتر 90ویی ارتفاع روش.14

.سانتیمتر باشد20یا هر مانع دیگر، باید 
هاياجتناب از ایجاد گوشه. بندي شوندهاي آب گرم و فاضالب زیر روشویی باید حفاظت و عایقلوله.15

.شویی الزامی استتیز در زیر رو
جهت زیبایی بصري و کنترل بیشتر عفونت، فالش تانک سرویس ایرانی از نوع توکارشودتوصیه می.16

.شودنظر گرفتهدر
شود جهت آسایش کارکنان، حمام داراي دو قسمت فضاي خیس و خشک باشد که با در یا توصیه می.17

ایل همچنین در فضاي خشک امکان نگهداري موقت البسه و وس. پرده از یکدیگر تفکیک شده باشند
.شخصی و همچنین سکو براي تعویض لباس وجود داشته باشد

.باشدسانتیمتر مناسب می90لنگه با حداقل عرض خالص از نوع یکرختکن کارکناندرِ ورودي به .18
سانتیمتر مناسب 70لنگه با حداقل عرض خالص از نوع یکسرویس بهداشتی و حمامدرِ ورودي به .19

.باشدمی
سانتیمتر در نظر 270شود میپیشنهاد. سانتیمتر باشد240باید تکن کارکنانرخحداقل ارتفاع خالص .20

.گرفته شود
.سانتیمتر باشد220باید سرویس بهداشتی و حمامحداقل ارتفاع خالص .21
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عفونیآوري رخت غیرسطل جمعي قديآینه

پرده با ریل سقفیآویز لباس

)الکر(کمد اختصاصی 

فالش تانککن برقیخشکدست/ جاي دستمال کاغذي آویز لباس

توالت ایرانیجاي دستمال توالتشیر مخلوط

ي عفونی متوسططل زبالهسروشوییپریز برق

ي توالت فرنگیشوي کاسهوبرس شستآینه باالي روشوییظرف صابون مایع

نشستنبرايسکومخلوطشیرشويکف

ي نگهدارندهي پالستیکی با میلهپردهدوشوشومحل قرارگیري وسایل شست

آینهي غیرعفونی کوچکسطل زبالهآویز لباس
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هاي داخلی آزمایشگاهارتباط-2-3-4

یشـگاه هـا و فضـاهاي آزما  حـوزه ، تأمین ارتباط عملکردي مناسب بـین فضاهاي آزمایشگاهترین عامل در جانمایی مهم
قرارگیـري  بـا اي سازماندهی شـوند کـه   گونههاي آزمایشگاهی بایستی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و به حوزه. باشدمی

. رسانی دست یافتوري و خدمتدر کنار هم، بتوان به باالترین سطح بهرهي آزمایشگاهمناسب فضاها
را به شـدت تحـت تـأثیر    مطلوبباشند، طراحی یک آزمایشگاه رتباطاهایی که باید با یکدیگر در جانمایی نامناسب فضا

.شـود خطـر برخـورد بـا یکـدیگر مـی     احتمـال ، موجب افزایشکارکنانهاي طوالنی توسط کردن مسافتطی. دهدقرار می
بخـش  د، تـا هـر   نهرکدام از فضاهاي آزمایشگاه باید با دیگر فضاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط باشبنابراین 

.ترین زمان ممکن انجام دهدوتاهبتواند عملکرد خود را به نحو مطلوب و در کآزمایشگاهی
.ارائه شده استچیدمان فضاهاآزمایشگاه وهاي داخلیدر ادامه نکات و الزامات مربوط به ارتباط

قسـمت  در دورتـرین  ،هاي ارجاعیتعداد کم نمونهدلیلبهتوانتشریحی را میشناسی آسیبفضاهاي.1
.نمودبینیگیري پیشي پذیرش و نمونهحوزهي فنی نسبت به حوزه

ي در حـوزه آبدارخانـه و ، رخـتکن استراحت کارکناناتاق دوش، ، ، سرویس بهداشتیاتهاي جلساتاق.2
ـ بافضاهادسترسی به این . گیرندمیقرار آزمایشگاهی هايبخشي مناسب از و در فاصلهپشتیبانی  د ی

.صورت گیرد) هاي آزمایشگاهیبخشو نه از طریق(ریق راهروها از ط
تـرین فاصـله نسـبت بـه ورودي سـاختمان      گیري بایستی در کوتـاه ي پذیرش و نمونهفضاهاي حوزه.3

ي ي فنـی و حـوزه  بینـی فضـاهاي حـوزه   امکـان پـیش  . بینی شوندپیش) همکفيترجیحاً در طبقه(
بینـی فضـاهاي   الزم بـه توضـیح اسـت پـیش    . بقات وجود داردهمکف یا سایر طيپشتیبانی در طبقه

که امکان تأمین نور مطلوب و دیـد مناسـب وجـود    ي فنی در طبقات زیر همکف تنها در صورتیحوزه
ي پشتیبانی نیز جز در موارد خاص، در زیـرزمین  اغلب فضاهاي حوزه. باشدپذیر میداشته باشد، امکان

.دنشوبینی میپیش

1:50ـ مقیاس 4نماي - 111- 2نقشه
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باشـند، بـا   د تعیین موقعیت فضاهاي پشتیبانی آزمایشگاه که با تولید صدا نیز همراه مـی شوتوصیه می.4
.کنندگان و کارکنان صورت پذیردنگرش به تأمین آرامش بیماران، مراجعه

.دنتفکیک شده باشکنندگانهاي مراجعهاز فضانحو مطلوبیباید به ي فنیحوزهيهافضا.5
بینـی شـود تـا دسترسـی آسـان      اه در مجاورت راهروي اصلی پیششود انبارهاي آزمایشگپیشنهاد می.6

.کارکنان به آن فراهم باشد
سزایی در انجام ه، تأثیر بهاي آزمایشگاهیبخشآوري نمونه به دسترسی مستقیم و راحت از اتاق جمع.7

ي هـا منـدي از سیسـتم  هـا و میـزان بهـره   البته مـدیریت انتقـال نمونـه   . فرآیندهاي آزمایشگاهی دارد
.باشدها نیز در این خصوص مؤثر میانتقال نمونهيپیشرفته

نسبت به قسمت ترينزدیکيشناسی در فاصلهخونآزمایشگاهشیمی وبیوآزمایشگاهشودتوصیه می.8
.شوندهدر نظر گرفتآوري نمونهجمع

شـتعال کـار   اهاي سمی یـا قابـل  که با مواد و معرفهاییبخشو همچنینشناسیمیکروبآزمایشگاه.9
مناسـب نسـبت بـه    يگیـري و بـا فاصـله   ي پـذیرش و نمونـه  کنند، باید به دور از فضاهاي حوزهمی

.بینی شودمسیرهاي تردد کارکنان آزمایشگاه پیش
فضاهاي اداري بایستی از فضاهاي آزمایشگاهی جدا باشد تا افراد براي دسترسی به این فضاها، ملـزم  .10

.ی نباشندبه عبور از فضاهاي آزمایشگاه
بینی شود که ضمن محدودیت دسترسی بـراي  رختکن کارکنان بایستی در موقعیتی از آزمایشگاه پیش.11

.کنندگان، در دسترسی مناسب براي کارکنان آزمایشگاه قرار داشته باشدبیماران و مراجعه
اي هزینـه بـر  کمتـرین شود تا حد امکان چیدمان فضاهاي آزمایشـگاه در راسـتاي صـرف   توصیه می.12

تعیین موقعیت فضاهاي تأسیسـاتی بایسـتی در   . هاي تأسیساتی صورت پذیرداي سیستمطراحی و اجر
ریزي و طراحی با هماهنگی کارشناسان مربوطه صـورت پـذیرد تـا از بـروز مشـکالت      ي برنامهمرحله

.ها پیشگیري شودبعدي و اتالف هزینه
:نظریه وجود داردچهار، ایمنی زیستیبا توجه به سطوح هاي کاري کارکنانحلمبراي تعیین.13

:2و 1هاي سطوح در آزمایشگاه) الف
خطري از این قبیل را در بین فضاهاي فنی قرار داد، نویسی و کارهاي کمتوان فضاي گزارشمی

زیسـتی مشـکلی را   شود، به لحاظ ایمنیهایی که در این قسمت انجام میها و تستزیرا آزمایش
.آوردجود نمیبراي کارکنان به و

اي در ي شیشـه شود که عموماً با یک جداکنندهبینی میدر مجاورت فضاي کار آزمایشگاهی پیش
به این صورت کـه میزهـاي کـار اگرچـه پیوسـته      .انتهاي میز آزمایشگاهی با آن در ارتباط است

نظریـه  این.شوندي شیشه تفکیک میواسطههاي خطرناك و غیرخطرناك بههستند، اما موقعیت
کنند و نیاز دارند که همـواره  هاي منفرد فعالیت میباشد که بر روي پروژهمورد توجه کارکنانی می

از منظر تأمین سالمت و امنیت شغلی، این نظریه به جهت آنکـه  . بر کارشان نظارت داشته باشند
.شودامکان تضمین عدم آلودگی میزهاي آزمایشگاهی وجود ندارد، توصیه نمی
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:4و 3هاي سطوح آزمایشگاهدر) ب
هاي آزمایشگاهی و اغلب به صـورت  در داخل فضاي کار آزمایشگاهی اما نه لزوماً چسبیده به میز

بـه ایـن   ؛شوندهاي سبک تفکیک میمشترك با سایر فضاهاي کارکنان آزمایشگاه و با جداکننده
ي واسـطه و بـه هـاي خطرنـاك و غیرخطرنـاك در داخـل سـالن آزمایشـگاه      صورت که موقعیت

. باشداین نظریه مورد توجه هر دو گروه کارکنان و مدیریت می.شوندجداکننده از هم تفکیک می
کارکنان در این شرایط حس نزدیکی به محیط کارشان و مدیریت آزمایشگاه را دارند و عالوه بـر  

.نویسی دارندآن حس حضور در یک فضاي ایمن را در حین گزارش
هـاي  به این صورت که موقعیـت ؛شوندرتباطی از فضاهاي آزمایشگاه تفکیک میبا یک راهروي ا

این نظریه در جهت تـأمین ایمنـی و   .شوندخطرناك و غیرخطرناك کامالً از یکدیگر تفکیک می
الزامات محیطی آزمایشگاه جهـت تـأمین دمـا، رطوبـت و     . باشدحفاظت از انرژي، مورد توجه می

از طـرف دیگـر الزامـات    . باشدپذیر نمیهاي باال، امکانصرف هزینهشده بدون هواي پاك کنترل
.هاي پایین تأمین نمودتوان با صرف هزینهمحیطی فضاهاي اداري را می

بایـد در راسـتاي مسـیریابی    ،کار رفتـه طراحی مسیرهاي ارتباطی در آزمایشگاه و عالئم و تابلوهاي به.14
ایــن موضــوع بــه خصــوص در . کنــان صــورت گیــردکننــدگان و کارآســان بــراي بیمــاران، مراجعــه

.باشدهاي بزرگ از اهمیت بسیاري برخوردار میآزمایشگاه
در ایـن  . شـود ي چیدمان آزمایشگاه محسوب میراهرو در آزمایشگاه یکی از عوامل تأثیرگذار بر نحوه.15

ي خصوص بر اساس نوع آزمایشگاه و مساحت آن ممکن است از یـک یـا چنـد راهـروي مـوازي بـرا      
پذیري بیشـتري برخـوردار بـوده و    راهرویی از انعطافطراحی به صورت تک. آرایش پالن بهره گرفت

هاي پذیري، عـرض فضـا  انعطافبیشترین به منظور برخورداري از . بیشتر مورد توجه طراحان قرار دارد
. ار گیـرد شود راهرو در محور میانی ساختمان قـر توصیه میدوطرف راهرو باید یکسان باشد؛ همچنین 

بینی دو راهرو وجود دارد که در این حالت فضاهایی که نیازي بـه  هاي بزرگ امکان پیشدر آزمایشگاه
به صورت کلـی در  . گیرندنور طبیعی ندارند، در بین دو راهرو و سایر فضاها به دور ساختمان شکل می

بـر  راهرویـی ي سیستم دو ایده،آزمایشگاهبا توجه به اندازه و مقیاس هاي وسیع و گسترده، آزمایشگاه
.داردارجحیتخطی راهروییتک

بـا پـذیرش بیمـاران و    توانـد مـی تشـریحی شناسیآسیببخش يکنندهمسیر ورودي بیماران مراجعه.16
.شودترکیب شاني انتظارناحیه

، سـاختمان (و حفاظـت فیزیکـی   ) کننـدگان، کارکنـان  بیمـاران، مراجعـه  (عوامل مرتبط با ایمنی افراد .17
بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند تـا چیـدمان فضـاها در راسـتاي تـأمین      ) تجهیزات، تأسیسات

.حداکثر ایمنی صورت پذیرد
نور و دیـد مطلـوب در فضـاهایی بـا     باالترین مقدارچیدمان فضاهاي داخلی بایستی در راستاي تأمین.18

در ایـن خصـوص اهمیـت فضـاهاي     . رد، صورت پـذی )کنندگان، کارکنانبیماران، مراجعه(حضور افراد 
مختلف ممکن است در یک سطح نباشد و باالترین میزان توجه بایستی به فضاهاي فنی آزمایشگاهی 
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توان به حضور بلندمدت کارکنان در فضاهاي فنی آزمایشگاهی، می،از دالیل این موضوع. مبذول شود
.ها اشاره نمودافزایش رضایتمندي کارکنان و بازدهی آن

ي چیـدمان فضـاهاي آزمایشـگاه    آینده و میزان آن از اهمیت بسیاري براي نحـوه در بینی توسعهپیش.19
.این کتاب رجوع شود2-4-1جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به بند. باشدبرخوردار می

اتاق رئیس 
بخش

رختکن 
کارکنان

انبارهااتاق جلسات

استراحت
آبدارخانهکارکنان

اتاق تابلو اتاق سرور
برق

اتاق برق 
اضطراري

شو وشست
و استریل

آوري جمع
نظافتزباله

شناسیآسیب

بیوشیمی

شناسیخون

شناسیایمنی

آنالیز ادرار و مایعات

شناسیمیکروب

تشخیص مولکولی

ار بیماران و انتظ
کنندگان مراجعه

پذیرش، 
صندوق، 
)نشسته(گیري خون اتاق نمونهجوابدهی

گیري ویژهاتاق نمونه

گیريبهداشتی نمونهسرویس

گیري بهداشتی نمونهسرویس
معلول

آوري، جمع
سازي، آماده

توزیع 
هانمونه

گیريي پذیرش و نمونهحوزه

ي فنیحوزهي پشتیبانیحوزه

هاي داخلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقلارتباطمودار ن-2- 2شکل 
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زیستیایمنیسطوحيهاالزامات آزمایشگاه-2-3-5

با . ریزي و طراحی آزمایشگاه تأثیرگذار باشدبرنامهيتواند در نحوهمیتعیین نوع آزمایشگاه از نظر سطوح ایمنی زیستی
شـوند، بنـابراین مـوارد    زیستی محسوب مـی ایمنی2هاي تشخیص پزشکی مستقل، سطح که اغلب آزمایشگاهتوجه به این

ه با اصول کلی تمام سطوح حال در ادامه به کلیاتی در رابطبا این. شده در این کتاب بر این اساس صورت گرفته استمطرح
.پرداخته شده استهادر آزمایشگاهایمنی زیستی

زیستىایمنى1سطح-5-1- 2-3

مبتنی بر استفاده برخوردار بوده وایمنییک سطح ابتداییکه ازاستهایی معرف آزمایشگاهایمنی زیستی1سطح 
وسایل حفاظتی مانند دستکش اسـتفاده  ازمعموالًهادر این آزمایشگاه. باشدمیزداییهاي استاندارد در میکروباز شیوه

.باشـد هـا الزم مـی  مناسب جهت ضدعفونی سطوح و دسـت ي وشو، مواد ضدعفونی کنندهشده و سینک مجزاي شست
.کالو شوندهاي حاوي کشت میکروبی و پسماندها باید اتوهمچنین محیط

ـ توانمـی زیسـتی  ایمنی1در سطح ، کارکنان آزمایشگاهیاز نظر تجهیزات ایمنی بـدون  (د بـر روي میزهـاي بـاز    ن
.کار کنند) محافظ

زیستىایمنى2سطح-5-2- 2-3

هـاي  از نظر عملیات و عملکرد آزمایشگاهی شـامل روش باشد کههایی میمعرف آزمایشگاهایمنی زیستی2سطح 
.باشدمی2مربوط به سطح هاي حفاظتی صحیح همراه با پوششزداییمیکروب

کمـی  1آئروسـل مربوطـه، تجهیزات انجام فرآیندهاي آزمایشگاهی باحینکهدرصورتی2سطح هايدر آزمایشگاه
بر روي میزهاي باز ندنتوامیها فرآیندپایین باشد، این آزمایشگاهی فرآیندهايخطرات احتمال شود و به عبارتیایجاد

د و خطر تمـاس بـا ایـن    نباشهمراه روسل ئاز آبا تولید میزان زیادياین فرآیندهااما چنانچه؛دنبدون محافظ انجام شو
.استفاده شود2زیستیعوامل افزایش یابد، باید از هودهاي ایمنی

.پرداخته شده استیستىی زایمن2سطحآزمایشگاه در ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی 

هـا  داکـت بـه پیکربنـدي   آسیبیهاکابینتنصبي کافی بلند باشد تاباید به اندازهفضاهاسقفارتفاع .1
.وارد نکند

شـود ایـن میـزان    پیشنهاد می.سانتیمتر باشد240باید هاي آزمایشگاهبخشدر حداقل ارتفاع خالص .2
.سانتیمتر در نظر گرفته شود300تا 240ارتفاع بین 

ذرات معلق در هوا1
.2 BSC (Biological safety cabinet)



شگاهو عملکرد ـ اصول معماري آزمایمعماري... ................................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

145
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در زیسـتی ایمنـی هـاي هودسانتیمتر فضاي آزاد براي 35در حدي باشد که حداقل ارتفاع سقف باید.3
.نظر گرفته شود

سـانتیمتر، فضـاي آزاد وجـود    45هـا باالي کابینتباید در ، باشدپاشاگر آزمایشگاه داراي سیستم آب.4
.داشته باشد

ازمجـزا (دسـت ي شـو وشسـت نکیسـ رینظکارکنانی منیايهیاولالزامات، هاشگاهیآزمای طراحدر.5
،قیحرياطفازاتیتجه،ياضطراردوشويشومچش، )یفني هابخشدرنمونهيهیتخلي هانکیس

ی دسترسـ تـا دنباشـ شـگاه یآزمای خروجـ دربکینزدومجاورتدری ستیباهیاولي هاکمکيجعبه
.مورد استفاده قرار گیرنديکاريفضاازکارکنانخروجهنگامدروداشتهها وجودبه آنيترمناسب

خطرنـاك هاي انجام فرآیندهايمحلنسبت بهیکنزديفاصلهدرباید اضطراريشويچشمو دوش .6
و بـوده ثانیـه  10کمتـر از  شـود،  ها طی میمسافتی که تا محل آناي که گونهبهد؛ندر نظر گرفته شو

.متر نباشد22بیشتر از 
بـا ی آلـودگ لحـاظ به)هاي پرخطربخش(ي فنیحوزهبهياضطرارشوي چشمو دوشبودنکینزد.7

) غیـره ولیاستروشووشست،يسازطیمحوی شناسبوکریم،شناسیخون(ی یایمیشوی عفونعوامل
.استی الزام

لـذا باشـد؛ مـی ممنـوع هاي آلـوده و پرخطـر  هاي آزمایشگاه و محلبخشدر تمامخوردن و نوشیدن.8
.هاي آزمایشگاه باید در نظر گرفته شودبخشهاي جداگانه به این منظور در خارج از اتاق

.شونددر نظر گرفتهآزمایشگاههاي بخشداخلري نباید دردفاتر ادا.9
.گیردببراي اتوکالو باید از کف صورت ي فاضالب تخلیه.10
.در نظر گرفته شودهود باید ،آزمایشگاهیباالي هر اتوکالودر.11
ي هـا فضـا وخـروج وورودمحـل ازدوری یفضـا درباید IIکالسینتیکابهودوشیمیایی هايهود.12

.دنشودر نظر گرفتهپرتردد

زیستىایمنى3سطح -5-3- 2-3

طبـق  زیسـتی یا هودهـاي ایمنـی  وهااستفاده از کابینتباشد که هایی میمعرف آزمایشگاهزیستیایمنی3سطح 
.باشدالزامی میمنفی ي هواسیستم فشار همچونهاي ثانویه استفاده ازحفاظواستانداردهاي جهانی

و لبـاس ياضـافه بـه  2ملزومـات سـطح   يکلیـه ،عملیات و عملکرد آزمایشـگاهی از نظر این سطح از آزمایشگاه 
دار را و نیـز جریـان هـواي جهـت    ) محدودیت در ورود و خروج(شده هاي مخصوص و همچنین دسترسی کنترلپوشش

.شودمیانجامزیستیایمنیهايدر کابینت، اغلب فرآیندهااز نظر تجهیزات ایمنی.شودشامل می
.پرداخته شده استزیستىایمنى3سطحامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی آزمایشگاه در اد

هـا دیواربـر روي سـانتیمتر 10حـداقل  یکپارچـه کفپوشکاري کف باید طوري باشد که اجراي نازك.1
.امتداد داشته باشد
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تر از از اجراي دیوارهاي کوتاه.دباال متصل باشنيو به سازهزیر سقف ساخته شدهها باید تادیوارتمام .2
.نظر شودارتفاع سقف، صرف

باید به میزان حـداقل قابـل قبـول    درهاپاییندرز .دنباشمقاومهاگازنفوذ برابرباید در هادیوارح سطو.3
دیـوار، سـقف و   منافذتمام . کننده نباید نشت نمایدشود، گاز مواد ضدعفونیگرفتههااگر درز در.باشد

.دنشوید درزبنديکف با
.دنباششدهساختهایمنیيهاشیشهازبایدشود،میاستفادهدرهاي کشوییاگر.4
.داشته باشدراحشراتامکان محدود کردن ورودبایدراهرووانتظاراتاقبیندرِ.5
.به شدت تحت کنترل و تدابیر امنیتی باشدبایدتمام ترددهاي آزمایشگاه.6
. شودواقعخروجینزدیکیدردر دسترس باشد و ایداتاق بهردردستشويوشستسینک.7
در این خصوص استفاده از شیرهاي . صورت گیردبا شیر ها باید بدون تماس دست شوي دستوشست.8

.باشددر اولویت می) الکترونیکی(خودکار 
ـ    و محلهاي آزمایشگاهبخشتمامدر اضطراري و دوششويچشم.9 اك هـایی کـه فرآینـدهاي خطرن

.در نظر گرفته شودگیرد، بایدصورت می
یـک  شخص در مواقع بحرانـی از هاي اضطراري طوري در نظر گرفته شوند، که دوششود توصیه می.10

ایـن امـر   .د تا امکان جلوگیري از انتشار آلودگی وجود داشته باشدوطرف وارد و از طرف دیگر خارج ش
.بینی شودممکن پیشباید با رعایت امکان دسترسی در کمترین زمان 

ـ مجـزا کفـش ازي کارکناناستفادهجهتي وروددرِازقبلانتظاروکنکفشاقتا.11 ـ کـاور ای بـار کی
.شوددر نظر گرفتهآزمایشگاهی بایدي فضادرترددهنگامدرکفشمصرف

توصـیه  .خودکار باید در نظر گرفته شوند تا بدون دخالت دست باز و بسته شـوند خروجوورودي هادر.12
.شود از درهاي کارتی براي محدود کردن ترددها استفاده شودمی

داشـته  مناسـب  يفاصلهشگاهیآزماکیپرترافوپرترددي هافضاریسابای ستیبا3سطحی منیاي فضا.13
.باشد

.باشدشگاهیآزمای فني هاقسمتریساازمجزاوزولهیاکامالًی ستیبا3سطحی منیاي فضا.14
ـ باید) غیرهو1اتوکالو، فریزر، انکوباتور،زیستیهاي ایمنیهود(لند و سنگین تمام تجهیزات ب.15 یـک ه ب

.مجهز باشنديریشتر7يزلزلهيهاتنشبرابردرمقاومترايبگیرلرزهلنگرسیستم
خطر باشد و به راه عبوري میان دو در پراتاق سمت خطر به هاي کم فعالیتبا جریان هوا باید از اتاق.16

.شونده وارد شودد بستهخو
ـ IIکـالس هـود نتیکابوشیمیاییهود.17 ـ وروددرنبایـد در مجـاورت  نـار یالمهـود ای ی خروجـ اي ی

.دندر نظر گرفته شوشگاهیآزماپرترددي هامکانایشگاهیآزما
درسـهولت و کـاربرد، ترجیحـاً   ياز جنبـه آزمایشـگاهی يهاپسـماند تمـام زدائیآلودگیبرايروشی.18

ضـد عفـونی  يهـا یا دیگـر روش ، سوزاندن، شیمیایی، ضد عفونی اتوکالو، به عنوان مثال(گاهآزمایش

.رودکار میها بهي حرارت، رطوبت مناسب و غیره که براي رشد میکروبدستگاهی است که براي ایجاد درجه1
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هـا  پسـماند .توجه شـود نیزتجهیزاتزدائیآلودگیبهالزم است.باشدبینی شدهپیشباید)ییدأمورد ت
.حمل شوندمیعموهايراهرودرنبایدوبندي شوندباید به خوبی بسته

در، محل ي دورتري نسبت بهرا باید تا حد امکان در فاصلهزیستیهاي ایمنیبینتمحل قرارگیري کا.19
.در نظر گرفتآزمایشگاهی پر رفت و آمد،هايحوزهتعبیه هواکش اتاق، و

دسترسـی بـه  ونگهـداري آن آسـان   تعمیـر و  فرآینـدهاي اي طراحی شود کـه گونهآزمایشگاه باید به.20
کـاري  ي بیرون از محدوده) غیرههاي تهویه، فن، لوله کشی وکتدا(مکانیکی تأسیساتهايسیستم
.باشدفراهم 

.اتاق انتظار باید شامل دو در براي دسترسی به آزمایشگاه باشد.21
.بینی شودپیشهاي ورودي عالئم هشدار براي مواد خطرناكدر نزدیکی در.22

زیستىایمنى4سطح-5-4- 2-3

یا محصورشدهواز نظر سطح ایمنی زیستی بسیار محدودباشد کهیهایی ممعرف آزمایشگاهزیستیایمنی4سطح 
الزامی قفل هوااستفاده از سیستم فشار منفی، دوش و.گیردن کامال در فضایی مجزا قرار میآساختمان وتلقی گردیده

.باشندبوده و از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار می
در محـل ورود، دوش در محـل   همراه با سیستم قفل هوا3ومات سطح از نظر عملیات و عملکرد آزمایشگاهی ملز

.گرددها را شامل میمدیریت خاص جهت دفع صحیح پسماندخروج و نیز
هـاي داراي فشـار مثبـت همـراه بـا      لباسیاوIIIکالسزیستیکابینت ایمنیاستفاده ازاز نظر تجهیزات ایمنی،

و نیـز  براي خروج مـواد  ) قرار گرفته در حد فاصل دیوار(وکالو داراي دو در ، همچنین اتIIکالسزیستیکابینت ایمنی 
.شودهواي فیلتر شده را شامل می

.پرداخته شده استزیستىایمنى4سطحدر ادامه به بررسی استانداردها و الزامات طراحی آزمایشگاه 

تـر رانـه یگسـخت طیشـرا هـا و و با حساسیت3طحسالزاماتمشابه4الزامات آزمایشگاه براي سطح .1
.باشدیم

.بینی شودپیشجدا کامالً)زون(منطقه در ساختمان یا باید 4آزمایشگاه سطح .2
.این آزمایشگاه زهکشی درنظر گرفته شودزمینباید به صورت اختصاصی براي .3
.برسدکمترین مقداربهباید،شودغبار میشدن گرد وسطوح افقی غیرالزم که منجر به جمع.4
.در نظر گرفته شودو تمهیدات مربوطه نیزممکن است دوش ضدعفونیلزومصورت در .5
باشـند و  پیچیـده مـی  گسـترده و محدود به موارد مذکور نبـوده و بسـیار  ،الزامات مربوط به این سطح.6

.باشدپیشرفته میهايکشوربرخی از ها نیز در اختیار تکنولوژي این سطح از آزمایشگاه
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یستیزـایمنیسطوح 
هاویژگی

4 3 2 1

    مقاومت در برابر مواد شیمیایی

کف

    مقاومت در برابر اسید و باز

    غیرلغزنده

    مقاومت در برابر رطوبت

    مقاومت در برابر مواد شوینده و ضدعفونی کننده

    مقاومت در برابر آب

    ل درز در بین قطعاتداراي حداق

    مقاومت در برابر خش و سایش

    آنتی باکتریال

    عدم جذب مایعات 

    وشو و تمیز کردنقابل شست

    مقاومت در برابر آتش 

    هاي درزبندي شدهنفوذناپذیر در برابر گازها و سوراخ

    سطح صاف و سخت

    پوشش یکپارچه

    بدون درز و درزهاي جوش داده شده

    مقاومت در برابر ریزش مایعات

    قابل بخار دادن و ضدعفونی کردن

    شويتعبیه کف
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یستیزـایمنیسطوح 
هاویژگی

4 3 2 1

    مقاومت در برابر رطوبت 

قف
س

    کنندهمقاومت در برابر مواد شوینده و مواد ضدعفونی

    عدم جذب مایعات

    وشو و تمیز کردنقابل شست

    مقاومت در برابر آب

    سطح صاف و فاقد فرو رفتگی و برآمدگی

    عدم ایجاد شکستگی مضاعف در سطوح

    داراي حداقل نفوذ

    هاي درزبندي شدهنفوذناپذیري در برابر گازها و سوراخ

    پوشش یکپارچه

    مقاومت در برابر آتش 

    قابل بخار دادن و ضدعفونی کردن

    پوشش یکپارچه

وار
دی

    مقاومت در برابر اسید و باز

    گیر و قرنیز مقاومت در برابر ضربه یا استفاده از ضربه

    مقاومت در برابر رطوبت 

    وشو و تمیز کردنقابل شست

    کنندهمقاومت در برابر مواد شوینده و ضدعفونی

    مقاومت در برابر آب

    داراي حداقل درز در بین قطعات
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یستیزـایمنیسطوح 
هاویژگی

4 3 2 1

    هاي درزبندي شدهنفوذناپذیري در برابر گازها و سوراخ

وار
دی

    بندي در برابر آتشعایق

    بندي دیوارهااعمال درزگیر براي آتش

    گیرمحافظ گوشه و ریل ضربه

    مقاومت در برابر خش و سایش

    آنتی باکتریال

    وشو حداقل جذب گرد و غبار و سهولت در شست

    عدم ایجاد سطوح افقی وسیع 

    فتگی و برآمدگیسطح صاف و فاقد هرگونه فرو ر

    عدم ایجاد شکستگی مضاعف در سطوح 

    قابل بخار دادن و ضدعفونی کردن

    پوشش یکپارچه

ان
بلم

م

    مقاومت در برابر مواد شیمیایی

    مقاومت در برابر اسید و باز

    گیر مقاومت در برابر ضربه یا استفاده از ضربه

    مقاومت در برابر رطوبت و مواد شوینده

    مقاومت در برابر آب

    درزبندي 

    مقاومت در برابر خش و سایش

    نفوذ ناپذیري در برابر مایعات
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یستیزـایمنیسطوح 
هاویژگی

4 3 2 1

    مقاومت در برابر حرارت متوسط

ان
بلم

م

    عاتداراي لبه براي جلوگیري از ریزش مای

    قابلیت تحمل بار 

    سطح صاف و فاقد هرگونه فرو رفتگی و برآمدگی

    ايپوشش غیر پارچه

    عفونی کردنقابل بخاردادن و ضد

    شووسینک شست

ات
هیز

تج
نی

ایم

    شوي اضطراريچشم

    دوش اضطراري

    زات اطفاي حریقتجهی

    هود ایمنی بیولوژیکی

    اگزوز فیلتر هپا

    گیرسیستم لرزه

    هاي اولیهجعبه کمک

    )جداره خارجی(مقاوم در برابر آتش 

در

    مقاوم در برابر اسید و باز

    مقاوم در برابر خش و سایش

    ر برابر رطوبت و مواد شویندهمقاوم د

    مقاوم در برابر آب

    آنتی باکتریال
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یستیزـایمنیسطوح 
هاویژگی

4 3 2 1

    صاف و فاقد فرو رفتگی و برآمدگی

در

    شوندهخودبسته

    درزبندي اتصال چارچوب درب به دیوار

    بازشو به سمت داخل یا کشویی 

    فاقد دستگیره

    اتوماتیک

    عفونی کردنقابل بخاردادن و ضد

    درزبندي شده

ره
نج

پ

    ثابت

    عفونی کردنقابل بخاردادن و ضد

    ي ایمنیمجهز به شیشه

    دارهاي داخلی شیبآستانه

    مجهز به محافظ و توري

ـ زیستییشگاه براساس سطوح ایمنیفضاهاي آزمامشخصات -1-2جدول 

باشدرعایت مواردي که با این عالمت مشخص شده است، الزامی می.

باشدرعایت مواردي که با این عالمت مشخص شده است، در اولویت انتخاب قرار دارد اما الزامی نمی.
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الزامات عمومی-2-4

عملکرد آزمایشگاه، گردش کاري مناسب، همچونآزمایشگاه مستقلشده در رابطه با مطرحهاي ویژگیتمامیبا توجه به 
از اهمیت بسیاري آزمایشگاهیخدمات يارائهیک محیط مطلوب برايفراهم نمودنو غیره،انجام صحیح فرآیندهاي مربوطه 

ابعاد و داخلی، اتورودي، چیدمان فضاها و ارتباط،قابلیت توسعه، دسترسیوپذیريچون انعطافمواردي هم. باشدبرخوردار می
مخاطرات آزمایشگاهی،معلولین،، ارتباطات عمودي،صدا، رنگ، نور و روشناییها،پنجره،هادرکاري، تناسبات داخلی، نازك

در عملکرد به طور مستقیم و غیرمستقیمآزمایشگاهیزاتو تجهیآزمایشگاهی، مبلمانپسماندهاي، آزمایشگاهایمنی در 
.دنباشمؤثر میآزمایشگاه مستقل

و قابلیت توسعهپذیريانعطاف-2-4-1

پذیري آزمایشگاه براي امکان تغییر به منظور باالبردن میزان انعطافطراحیریزي وبرنامهي مرحلهدر که هاییویژگی
تعدادافزایش عواملی همچون .دنباشاز اهمیت بسیاري برخوردار میظر گرفت، توان در نآسان فضاهاي آن میي و توسعه
را آزمایشگاهپذیري انعطافسایر موارد، لزوم توجه بهوآزمایشگاهیتغییر در تجهیزات، کنندگان به آزمایشگاهمراجعه

.کنددوچندان می
.رائه شده استاآزمایشگاهپذیري در مربوط به انعطافو الزاماتدر ادامه نکات

بایستی قابلیت توسعه داشته باشند تا در صورت نیاز و بر مستقلهايدر بهترین حالت، تمام آزمایشگاه.1
.شودي آزمایشگاه اقدام اساس شرایط مقتضی، نسبت به گسترش و توسعه

الت آزمایشگاه شامل تغییرات جمعیتی، تحوالت پزشکی و تحويسه عامل تأثیرگذار بر قابلیت توسعه.2
ریزي و طراحی آزمایشگاه در نظر گرفته ي برنامهباشد که بایستی در مرحلهجدید در آزمایشگاه می

.شوند
پذیري آزمایشگاه تأثیرگذار بوده و باید به آن توجه نمود، ترین مواردي که بر میزان انعطافاز مهم.3

هاي روزافزون در جه به پیشرفتباشد که با توسازگاري محیط آزمایشگاه با تجهیزات مورد استفاده می
ریزي و ي برنامهدر این خصوص در مرحله. باشدي تجهیزات، از اهمیت بسیاري برخوردار میزمینه

طراحی آزمایشگاه بایستی روند پیشرفت علوم آزمایشگاهی و متعاقب آن تجهیزات آزمایشگاهی به 
.رفته شودي آزمایشگاه در نظر گپذیري و قابلیت توسعهمنظور انعطاف

ماه نیاز به تغییرات داشته باشند، 12تا 6با توجه به اینکه فرآیندهاي آزمایشگاهی ممکن است پس از .4
یکدیگرياغلب به جایشگاهآزماجدیدهايیازنیفتوصيبراتوسعهیتپذیري و قابلعبارت انعطاف

باشندداشتهمجددچیدمانه بیازممکن است نفضاهاي فنی آزمایشگاهی. یرندگمیمورد استفاده قرار
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وجود نیز)حذف یا اضافه(آزمایشگاهی مبلماني عمال تغییراتی در نحوهدر این راستا احتمال اکه
.دردا

مستقل از ) فنیيبه خصوص فضاهاي حوزه(با توجه به اینکه چیدمان فضاها و تجهیزات آزمایشگاه .5
گیرد، توجه ا و فرآیندهاي مورد نیاز صورت میطراحی ساختمان آزمایشگاه بوده و بر اساس عملکرده

.باشدپذیري فضاهاي داخلی از اهمیت بسیاري برخوردار میبه انعطاف
در یک راآزمایشگاهیهايبخششودپذیري، توصیه میانعطافمیزانبیشترینبراي دست یافتن به.6

سازگاري فرآیندها بیشتریند توانآزمایشگاه با این روش میطراحی.دنموباز تجمیع مشترك وفضاي
این مورد .باشدآزمایشگاه به دنبال داشته)نقشه(پالنو تجهیزات آزمایشگاهی جدید را نیز با 

الزم به .بیشتري داردکمتر، اهمیت يهاي با تعداد پذیرش روزانهخصوص در رابطه با آزمایشگاهبه
.داشته باشدآنهاغایرتی با عملکرد متداخل یانبایدآزمایشگاههايبخشتجمیع توضیح است

هاي بخشراهروهاي ارتباطی مجاور آینده،ي پذیري و امکان توسعهشود جهت انعطافتوصیه می.7
این کار .تر از حد استاندارد در نظر گرفتعریضتا حدي که توجیه اقتصادي داشته باشد،راآزمایشگاه
.آینده به راحتی صورت پذیرديبراي توسعهآزمایشگاهیواحدهايشود افزایش مساحت باعث می

افزایش عرض راهروها نباید منجر به قرار دادن بعضی تجهیزات در راهرو که الزم به توضیح است 
.شونداز محل خطرافرادفرارمانع توانندمیدر شرایط بحرانیزیرا این تجهیزات؛شود

که مغایرتی با به شرط آن(اي آزمایشگاهی هاي سبک براي تفکیک فضاهشود از جداکنندهتوصیه می.8
. استفاده شود تا امکان اعمال تغییرات آینده با کمترین هزینه میسر باشد)عملکرد فضاها نداشته باشد

پذیري تواند به انعطافمی،شته باشندرسانی نیز دادو جداره که قابلیت برقهاي جداکنندهاستفاده از 
حداکثر مساحت ازهاي سبک همچنین در راستاي برخورداريکنندهاستفاده از جدا.فضا کمک کند
.باشدخالص مؤثر می

نباید از مصالح بنایی استفاده نمود تا امکان اعمال آزمایشگاهیهايبخشبراي میزبندي و سکوبندي .9
که یک دستگاه قعیاین مورد به خصوص در موا. فراهم باشدچیدمان فضاها هرگونه تغییرات در 

.استشود، بسیار حائز اهمیتجایگزین میگاهی رومیزي با نوع ایستاده آن آزمایش
.این کتاب نیز رجوع شود3-2-2آزمایشگاه، به موارد مطرح در بنديدر رابطه با قابلیت توسعه.10

دسترسی-2-4-2

پذیرش و ي کنندگان به آزمایشگاه تنها محدود به فضاهاي حوزهدسترسی بیماران و مراجعه.1
الزم به توضیح .باشد و نباید امکان ورود به سایر فضاهاي آزمایشگاه را داشته باشندیگیري منمونه

آزمایش خود، نیاز به توضیحات تخصصی ي است در مواردي که ممکن است بیمار در رابطه با نتیجه
.بایستی فراهم باشدآزمایشگاه)یا مسئول فنی(اتاق رئیسامکان دسترسی وي به داشته باشد، 
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به فضاهاي فنی و پشتیبانی افراد غیرمجازدسترسیکردنمحدود برايشود تمهیدات الزم یه میتوص.2
.ریزي و طراحی آزمایشگاه در نظر گرفته شودبرنامهيدر مرحله

ها را نتایج آزمایشممکن است صحتمستقیمضاهایی که به صورت مستقیم یا غیربه فدسترسی.3
این کنترل دسترسی باید با توجه به ایمنی و حفظ . و کنترل شودثیر قرار دهد، باید محدودأتحت ت

نباید به هر طریقی در هاي بیمار و منابع آزمایشگاهیاطالعات پزشکی، نمونه. حریم صورت گیرد
.دنباشقرار داشتهمجازدسترس افراد غیر

اي دسترسی به از افزایش تعداد مسیرهکه توجه نمود ریزي و طراحیبرنامهي در مرحلهبایستی .4
منجر به سردرگرمی در مسیریابی که این موضوع عالوه بر آن. فضاهاي آزمایشگاه اجتناب شود

.کندتر میشود، تأمین امنیت آزمایشگاه را نیز مشکلفضاهاي آزمایشگاه می
مترمربع مساحت داشته 90بیشتر از فضاهاي فنی آزمایشگاهیکه یک فضاي بسته ازدر صورتی.5

ها به صورت مستقیم به خروجی براي آن در نظر گرفت که یکی از آندرِستی حداقل دو باشد، بای
با هایی کهآزمایشگاه(هاي پرخطردر آزمایشگاهبایستی توجه نمود.هاي خروجی ارتباط داشته باشدراه

90از طبقه یابخش، حتی اگر فضاي )شودکار میعفونیو یا موادقابل انفجار،قابل اشتعالمواد 
.مترمربع تجاوز نکند، باید دو راه مجزاي ورود و خروج در نظر گرفته شود

،دارندراهروهاي پهن و عریضهایی کهخصوص در آزمایشگاهبهيکاريفضاهانیبيراهروها.6
.شوديکاريهافضادریمنیاسطحشیافزابهمنجرکهشوندیطراحیشکلبهیستیبا

در . بینی شودمناسب در مسیرهاي داخلی براي مسیریابی آسان پیشوهاي شود عالئم و تابلتوصیه می.7
جهت کسب .باشدهاي خروج اضطراري از اهمیت بیشتري برخوردار میهمین رابطه توجه به راه

مقررات ملی «هاي ، به مبحث بیستم از مجموعه کتابعالئم و تابلوهاخصوصاطالعات بیشتر در
.رجوع شود» ساختمان ایران

ها از منظر حریق، به مبحث سوم از مجموعه هت کسب اطالعات بیشتر در خصوص ایمنی دسترسیج.8
.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب

این کتاب -4-15-4-2ها، به بند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص کنترل امنیت دسترسی.9
.شودرجوع

ورودي-2-4-3

ي آزمایشگاه و نحوهيبه تعداد پذیرش روزانهبستگی ،ورود از فضاي خارجي نحوههاي آزمایشگاه ووروديتعداد
.شوندکه در راستاي عملکرد مطلوب آزمایشگاه در نظر گرفته میدارد ریزي و طراحی آزمایشگاه مورد نظر برنامه

.ارائه شده استآزمایشگاهها در مربوط به وروديو الزاماتدر ادامه نکات
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ها متفاوت از انواع ورودي؛بینی نمودتوان پیشنوع ورودي میتا سهحداکثربراي ساختمان آزمایشگاه.1
.دنباششامل ورودي اصلی، ورودي کارکنان و ورودي پشتیبانی میباشند وها میتعداد ورودي

هاي کوچک در آزمایشگاهطور معمولبوده و بهبه صورت پیشنهادي پشتیبانیهاي کارکنان وورودي
. شوددر نظر گرفته نمی

بینی ریزي پیشي برنامهبر اساس تعداد پذیرش روزانه، در مرحلهها نیزيتعداد هرکدام از ورود.2
هاي آزمایشگاه بایستی به تعداد حداقل بهینه باشد تا تأمین امنیت آزمایشگاه با تعداد ورودي.شودمی

.قل هزینه و حداکثر ضریب ایمنی صورت پذیردصرف حدا
فرآیندهاي و جلوگیري از تداخل حوزههر يها به دلیل تفاوت در ماهیت عملکردوروديتفکیک.3

.باشدمیمتفاوتروزانهبا توجه به ابعاد آزمایشگاه و تعداد پذیرشمربوطه بوده و
هاي همجوار و ساختمانآزمایشگاه عیت متناسب با موقخوانا بوده وورودي اصلی آزمایشگاه بایستی .4

.آن باشد
در این خصوص . کنندگان باشدهمراجعشرایط هاي آزمایشگاه بایستی متناسب با ورودي یا ورودي.5

ي استفاده از ورودي پشتیبانی از و همچنین دامنه)معلول(ناتوان توان و توجه به شرایط افراد کم
.باشداهمیت بسیاري برخوردار می

.شرایط جوي جلوگیري شوداز تأثیر نامطلوبهاي ساختمان بایستی مسقف باشد تاي وروديهمحدود.6
.گیردهمکف قرار ي در طبقهورودي اصلی آزمایشگاهشود توصیه می.7
با فرض رعایت تمام جوانب ایمنی ،بینی آزمایشگاه در یکی از طبقات باالي ساختماندر صورت پیش.8

و یا آسانسور(عمودي مناسبی براي جابجایی افراد و تجهیزات و عملکردي آن، بایستی مسیر
.در نظر گرفته شود) راهشیب

پسماندآوري بینی، اغلب براي دسترسی به انبارها، تأسیسات و جمعورودي پشتیبانی در صورت پیش.9
ه دور از با سهولت و ب1ل و انتقال مربوط به خدمات پشتیبانی آزمایشگاهتا نقودشدر نظر گرفته می

این .شودنبا سایر مسیرها تداخل عملکردي گرفته و منجر بهکنندگان صورت چشم بیماران و مراجعه
.بینی شودهمکف یا زیرزمین پیشيممکن است در طبقهورودي

زیرزمین براي کارکنان آزمایشگاه، امکان ورود کارکنان از ي بینی پارکینگ در طبقهدر صورت پیش.10
.توان در نظر گرفتمینیز را ورودي پشتیبانی

کاهش سزایی در هتواند تأثیر بهاي بزرگ میبینی ورودي کارکنان به خصوص در آزمایشگاهپیش.11
.گیري داشته باشدپذیرش و نمونهي ترددهاي حوزه

این کتاب رجوع -4-15-4-2ها، به بند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص کنترل امنیت ورودي.12
.شود

أسیسـات مکـانیکی و   هـاي ت اندازي، تعمیر و نگهداري سیسـتم هاي آزمایشگاهی و راهتوان به ورود اقالم، لوازم و تجهیزات مصرفی آزمایشگاه، خروج پسماندها میاز این نقل و انتقال1
.الکتریکی اشاره نمود
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هاي داخلیچیدمان فضاها و ارتباط-2-4-4

ها و ي آنتعداد پذیرش روزانه،هاها، نوع آزمایشگاهي چیدمان فضاهاي داخلی آزمایشگاهکننده در نحوهامل تعیینوع
ها یکسان و در سایر اغلب آزمایشگاهدر هابخشبین ي به صورت نظري رابطه.دنباشها میریزي آني برنامههمچنین نحوه

مندي از تجهیزات و تأسیسات مدرن،سطح بهره، هامساحت آزمایشگاهاختالف باشد؛ اما با توجه به موارد بسیار مشابه می
.انجام دادتوان به یک شکل نمیرا ها طراحی آزمایشگاهپذیري،میزان رعایت استانداردها و توجه به فاکتورهاي انعطاف

.ارائه شده استآزمایشگاههاي داخلی در مربوط به چیدمان فضاها و ارتباطو الزاماتادامه نکاتدر

گیريي پذیرش و نمونهحوزههاي باید به صورتی مناسب از فضاي فنی و پشتیبانیحوزهيهافضا.1
.دنتفکیک شده باش

گیري تا اعالم ز از نمونهنیازمان موردکاهشمنظوراهمیت چیدمان فضاهاي آزمایشگاه تنها به .2
.و اهمیت حیاتی دیگري نداردبودههاي مربوطهبا رعایت دستورالعمل،نتیجه

هاي آزمایشگاه حوزهمناسب بین عملکردي مین ارتباط أت،هاحوزهترین عامل در جانمایی مهم.3
اي سازماندهی نهگوبوده و به با یکدیگردر ارتباط متقابلیبایستآزمایشگاهیهاي حوزه. باشدمی
وري و ند که از قرارگیري مناسب این فضاها در کنار هم، بتوان به باالترین سطح بهرهشو

.رسانی دست یافتخدمات
یدگی فرآیندهاي متناسب با اندازه و پیچستیبایهاي داخلیچیدمان فضاهاي آزمایشگاهی و ارتباط.4

.آزمایشگاهی و روابط عملکردي فضاها صورت پذیرد
و ) کارکنانکنندگان، بیماران، مراجعه(افرادسالمتی و جانیایمنی شامل حفاظتمل مرتبط باعوا.5

چیدمان بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا )سیساتأت،ساختمان، تجهیزات(حفاظت فیزیکی
.ایمنی صورت پذیردباالترین سطح فضاها در راستاي تأمین 

ي چیدمان فضاهاي آزمایشگاه ن آن از اهمیت بسیاري براي نحوهآینده و میزاي بینی توسعهپیش.6
.این کتاب رجوع شود-1- 4-2جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به بند . باشدبرخوردار می

هاي با دامنه و شگاهدر آزمایبا عملکرد مشابه به خصوص فضاهاي فنی آزمایشگاهیامکان ادغام .7
.وجود داردد،کنناستفاده مینیزکه از تجهیزات مشتركحجم کاري محدود

هاي ناهمخوان ند و فعالیتشوبینی میپیشیکدیگرمجاورت هاي آزمایشگاهی که در بخشباید بین .8
اههاي آزمایشگبخشبین1تفکیک مناسب صورت گیرد تا از امکان انتشار هر نوع آلودگی،دارند

شناسیشناسی، آنالیز ادرار و مایعات و آسیبهاي میکروببخشبه عنوان مثال.جلوگیري شود
.شوندها به صورت مجزا در نظر گرفته میدر تمام آزمایشگاهتشریحی

.بینی شوندپیشآزمایشگاه هاي بخشمناسب از يبا فاصلهستیبایآبدارخانهاتاق استراحت کارکنان و.9

1 Cross- Contamination
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بینی شود که ضمن برخورداري از اشراف مایشگاه بایستی در موقعیتی از آزمایشگاه پیشاتاق رئیس آز.10
کنندگان از بیماران و مراجعهرخی، امکان دسترسی براي بآزمایشگاههايبخشو دسترسی مناسب به 

.، وجود داشته باشد)در صورت نیاز به توضیحات تخصصی(
باشند، با آزمایشگاه که با تولید صدا نیز همراه مییپشتیبانفضاهاي تعیین موقعیتشودتوصیه می.11

.صورت پذیردکنندگان و کارکنان نگرش به تأمین آرامش بیماران، مراجعه
هزینه براي کمترینشود تا حد امکان چیدمان فضاهاي آزمایشگاه در راستاي صرفتوصیه می.12

.هاي تأسیساتی صورت پذیرداي سیستمرطراحی و اج
ی آسان بینی شود تا دسترسدر مجاورت راهروي اصلی پیشهاي آزمایشگاهانباردشوپیشنهاد می.13

.کارکنان به آن فراهم باشد
ریزي و طراحی با هماهنگی کارشناسان برنامهيتعیین موقعیت فضاهاي تأسیساتی بایستی در مرحله.14

.ها پیشگیري شودمربوطه صورت پذیرد تا از بروز مشکالت بعدي و اتالف هزینه
که از ندگرفتها به صورت چیدمان منظم به دور فضاهاي کار شکل میآزمایشگاهدر گذشته.15

شوند و امکان امروزه فضاهاي کار به صورت مدوالر طراحی می. ندشدپذیري نیز برخوردار میانعطاف
از به این روش نی. ها و تجهیزات مدرن را دارندجابجایی آسان، سریع، اقتصادي و منطبق با دستگاه

ندگرفتهاي کار شکل میهاي قبلی که بر اساس میزبینی فضاهاي باز دارد تا برخالف آزمایشگاهپیش
نگهداري به منظورها اهمیت داشت، امکان دسترسی آسان به فضاهاي پشت تجهیزات و جابجایی آن

.داشته باشدوجودو کنترل کیفیت
یدمان میزهاي آزمایشگاه به صورت عمود بر چ،کلی در خصوص طراحی داخلی آزمایشگاهروشیک .16

هاي کاري آرام و به دور از گیري حوزهاین نوع چیدمان منجر به شکل. باشددار میدیوارهاي پنجره
از ایجاد سایه در حین کار، عالوه بر جلوگیريهمچنین این نوع چیدمان . شودي کارکنان میهاتردد

.ندکبیرون را نیز میسر میيامکان مشاهده
به منظور امکان ار چسبیده باشند و یا دمیزهاي آزمایشگاه بر حسب نیاز ممکن است به دیوار پنجره.17

دوم براي يالزم به توضیح است انتخاب گزینه. از دیوار در نظر گرفته شوند، با فاصلهتردد کارکنان
ایجاد مسیر جایگزین امکانمنظورسوزي و به پرخطر و با احتمال بروز آتشبزرگ وهايآزمایشگاه

.باشد، مناسب میفراربراي 
مورد نیاز بر روي یتأسیساتتمام تمهیدات ، بایستی قرار گیرنداز دیواربا فاصلهمیزها ی که در صورت.18

نیز در فاضالب میزهادفعکهالزم به توضیح است. در نظر گرفته شوندمیزها از طریق کف یا سقف
که پرهزینه بوده و مرسوم باشدپذیر میامکان، از سقف ءسیستم خالپمپ یايواسطهبهبعضی موارد 

امکان تأمین تمام تأسیسات از طریق دیواري که چسبیده به دیواري آزمایشگاهی اما میزها. باشدنمی
.باشند، را دارندبه آن متصل می
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یا قابلیت دار بوده ي کافی نسبت به دیوار مجاور برخوراز فاصلههامبلمان و قفسهشودتوصیه می.19
اطراف و زیر میز، کابینت و تجهیزات براي تمیز هايقسمتبه طوري که جابجایی آسان داشته باشند،

.دنقابل دسترس باش،کردن
از شودپیشنهاد می.بزرگ باید در نظر گرفته شودایستاده وفضاي کافی براي نگهداري تجهیزات.20

براي استقرار وسایل بزرگ مورد استفاده قرار ارجی که معموالًاستقرار میز آزمایشگاهی جنب دیوار خ
.خودداري شود،گیردمی

.بینی شودباید پیشها و فریزرهاي آزمایشگاهی براي کارکنان آزمایشگاهییخچالدسترسی آسان به .21
جوع این کتاب نیز ر4- 3-2هاي داخلی، به موارد مطرح در بند در رابطه با چیدمان فضاها و ارتباط.22

.شود

ابعاد و تناسبات داخلی-2-4-5

نقل و انتقالامکان اي باشد کهورودي آزمایشگاه بایستی به اندازهراهروهاي منتهی به عرض .1
.دباشتجهیزات بزرگ فراهم 

اما به هیچ ؛شودعرض راهروي آزمایشگاه بر اساس مساحت ساختمان و الزامات مربوطه تعیین می.2
200تا 150شود عرض خالص راهروها بین توصیه می.باشدمترسانتی150عنوان نباید کمتر از 

.سانتیمتر در نظر گرفته شود
به این صورت که عرض خالص راهرو .دها حفظ شوشود عرض خالص راهروها در طول آنتوصیه می.3

.افزایش یا کاهش نیابدمسیرولدر ط
نتیمتر باشد؛ اما در فضاهایی که سا240حداقل ارتفاع خالص فضاهاي آزمایشگاهی نباید کمتر از .4

لذا .دشوها شده و تاریک میبه عمق آنعرض زیادي دارند، ارتفاع کم فضا مانع رسیدن نور طبیعی
.سانتیمتر در نظر گرفته شود270شود ارتفاع خالص این فضاها حداقل توصیه می

.سانتیمتر کمتر باشد220هاي بهداشتی نباید از ارتفاع خالص سرویس.5
:باشدبین میزها و تجهیزات به صورت زیر میحداقل عرض فضاي مورد نیاز کارکنان.6

 باشدسانتیمتر می100حداقل ،که تردد نباشدجاییکارکنان در مورد نیازعرض فضاي.
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 باشدسانتیمتر می120حداقل ،تردد نیز باشدکهیجایکارکنان درمورد نیازعرض فضاي.

 گیـرد امـا تـردد    جایی که دوطرف میز آزمایشگاهی قرار مـی ارکنان درکمورد نیازعرض فضاي
.باشدسانتیمتر می135حداقلکارکنان وجود ندارد،

 گیـرد و تـردد   جایی که دوطرف میز آزمایشـگاهی قـرار مـی   کارکنان درمورد نیازعرض فضاي
.باشدسانتیمتر می180حداقلگیرد،کارکنان نیز صورت می
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هاي بین سانتیمتر و عرض راهرو180تا 150هاي بین میزهاي کار بین عرض راهروشودتوصیه می.7
براي راحتی حرکت معلولین در فضاهاي .در نظر گرفته شودسانتیمتر 150تا 120میز کار و دیوار 

سانتیمتر در نظر 150هاي این کتاب آزمایشگاهی، عرض راهروهاي بین میزهاي کاري در نقشه
. ستگرفته شده ا

از این رو . مبلمان و تجهیزات آزمایشگاهی نباید در مواقع بحرانی تبدیل به موانعی براي فرار شوند.8
فضاها به کمک ها واتاقشود مبلمان و تجهیزات آزمایشگاهی به خصوص در اطراف درِتوصیه می

. تمهیداتی ثابت شوند
سانتیمتري درها 150هی در فاصله کمتر از شود از قرار دادن مبلمان و تجهیزات آزمایشگاپیشنهاد می.9

.شودفضاها نیز میمورد نیاز برايکه این مورد منجر به افزایش مساحتاجتناب شود

کارينازك-2-4-6

بـه طـور کلـی در سـه     باشد کهمیکاري آن فضامصالح نازكاست،ثر مؤفضاییدر کیفیت هر یکی از فاکتورهایی که 
.دنباشمیسی بررگروه کف، دیوار و سقف قابل 

.ارائه شده است)کف، دیوار، سقف(کاريمربوط به نازكو الزاماتدر ادامه نکات

کف-2-4-6-1

هایی را دارا باشد تناسب عملکردهاي مربوطه بایستی ویژگیبه آزمایشگاهدر هر فضاي مصالح کف .1
:توان به موارد زیر اشاره نمودمیکه 

 اسید و باز(شیمیاییمواد مقاوم در برابر(
یر لغزندهغ
نفوذ ناپذیر
بت و مواد شویندهمقاوم در برابر رطو
مقاوم در برابر آب
عایق حرارتی
عایق صوتی
 آکوستیک(جاذب صدا(
مسطح و داراي حداقل درز در داخل و بین قطعات کف
مقاوم در برابر خش و سایش
آنتی باکتریال
مقاوم در برابر آتش
دوام و استحکام فیزیکی مصالح
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.بردکالیبراسیون دستگاه را از بین مییپوش سنگ بعد از مدتکفنمودتوجهبایستی.2
.ها استآنو جایگزینی ، نگهداريتعمیرقابلیت ثر بر انتخاب مصالح کف، ؤاز جمله عوامل م.3
، ممکن است گاز یا بخار)سوزيآتشهمچون (یعادي و یا بحرانمواقعکه در یمصالحاستفاده از.4

.ممنوع استسمی متصاعد کنند،
همواره اشد تا سخت بوثابت،غیرلغزندهصاف،سطوح کف در تمام فضاها و مسیرهاي ارتباطی باید.5

.وجود داشته باشد) به کمک تجهیزات حرکتی(ناتوان توان و امکان تردد آسان افراد کم
اق بر(دنوو خیرگی نشنور د که منجر به انعکاس ناي انتخاب شوسطوح باید به گونهمصالح پوششی .6

.)نباشند
این . باز اجرا شوديقائم نباشد و به صورت زاویهيمحل اتصال دیوار و کف زاویهشودپیشنهاد می.7

از مصالح شود پیشنهاد میخصوصدر این . سازدفرآیند نظافت را با سهولت همراه میموضوع
.استفاده شودیکپارچه قابل امتداد از روي کف بر روي دیوار

بایدل و انبارهاها و راهروها،اتاقيکف کلیه. دهدمیرا کاهش اتمایعاحتمال نفوذرچه،یکپاکف.8
.باشدسطوح خشنوشکاف،درزترك،عاري از

ن آلودگی در خود، امکان تمیز شدجمعجلوگیري ازتا عالوه برباید صیقلی باشدکاري سطوح نازك.9
.کردن آسان داشته باشند

فضاهاي یا سایر مصالح مشابه که به صورت خاص براي 1از نوع وینیللح کفشود مصاتوصیه می.10
.یابند، ساخته شوندنیز ادامه میسانتیمتري دیوارها15که تا ارتفاع آزمایشگاهی و بدون درز 

پوش در نظر گرفتن یک کفضریب خطاي کارکنان،آن کاهش دنبالو به افراد آرامش تأمینبراي.11
ثر ؤبسیار م،و آلودگی صوتی را کاهش دهد)سطح نوفه(سر و صدا مایشگاه که مناسب در فضاي آز

.خواهد بود
.سطح باشندهم،آزمایشگاهطبقه ازفضاهاي هرکف تمام شود پیشنهاد می.12
شوي در نظر شوي کف باشد، بایستی کفودر فضاهایی که به جهت عملکرد آن، نیاز مبرم به شست.13

شو قرار ودر صورتی که کف فضا به صورت مداوم تحت شستاست الزم به توضیح. گرفته شود
پذیرامکانمحیط آزمایشگاهیعوامل آلودگی بهمایع سیفون شده و انتقالمنجر به تبخیرنگیرد،

.شدن داشته باشدشود که در این صورت بایستی با تمهیداتی، چاه به صورت موقت امکان بستهمی
پیش از وارد کردن هرگونه تجهیزات و مبلمانی به بایدري سطوح کفکافرآیندهاي مربوط به نازك.14

.پایان رسیده باشد

نیل و جدا شدن و شکستن اتصاالت یاست که ریختن نیتروژن مایع، موجب شکاف و ترك در کف والزم به توضیح. استو در مقابل مواد شیمیایی مقاوم دشوبه راحتی تمیز میوینیل1
.شودمی
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دیوار-2-4-6-2

قرارگیري و نیز نوع کارکرد فضا باید محل بسته به هاهاي به کار رفته در نماي داخلی دیوارپوشش.1
ها ایشگاهکاري دیوار در آزمها و خصوصیاتی که در مصالح نازكطور کلی ویژگیبه. تعیین شوند

:شامل موارد زیر است،توان متصور شدمی
 اسید و باز(شیمیاییمواد مقاوم در برابر(
نندهکو ضدعفونیمقاوم در برابر رطوبت و مواد شوینده
مقاوم در برابر آب
مسطح و داراي حداقل درز در داخل و بین قطعات دیوار
مقاوم در برابر خش و سایش
مقاوم در برابر آتش
حرارتیعایق
عایق صوتی
 آکوستیک(جاذب صدا(
دوام و استحکام فیزیکی مصالح
 نظافتو سهولت در گرد و غبارحداقل جذب
غیردرخشنده

ها داراي تنوع از لحاظ ترکیبات و ویژگیکاري دیوارها،ي مورد استفاده براي نازكهاامروزه رنگ.2
ها رنگاین هاي ویژگیاز. ندشوا تعیین باشند که باید با توجه به کاربري و عملکرد فضبسیار می

مقاوم در «، »عایق حرارتی«، »عایق صوتی«، »باکتریالآنتی«، »مقاوم در برابر رطوبت«توان بهمی
.اشاره نمود»ضدحشره«و »برابر آتش

تجمع تا منجر بهپرهیز شودهااز ایجاد سطوح افقی غیرضروري در دیوارشود تا حد امکان توصیه می.3
.گرددنو آلودگیو غبارگرد 

.باشدیو برآمدگیو فاقد فرورفتگغیرمتخلخل، غیرقابل نفوذ، صافحد امکان تا بایستیدیوارسطح .4
البته در صورت استفاده از مصالح .استفاده گرددمنحنییاباززوایايازهادر کنج دیوارشود توصیه می.5

.دنظر نموتوان از این مورد صرفباکتریال میآنتی
کهاي باشد محل اتصال دیوارها با کف باید به گونهدر اجراي و نحوهمصالحدر تمامی فضاها نوع .6

.پذیردصورتنظافت به آسانی 
در صورت برخورد احتمالی افراد با آن دچار آسیب تاجنس مصالح سطوح دیوار نباید خشن و زبر باشد.7

.شوندن
ممکن است موارد آلوده را به زیراباشد؛مینمناسبحبینی مصالح چوبی براي دیوارها و سطوپیش.8

.و امکان نظافت و ضدعفونی را مشکل نمایدکردهخود جذب
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براي رنگ . پوشانده شونداکریلیک براق با دوام و یا رنگ اپوکسی باهادیوارسطح شود توصیه می.9
.کار گرفته شودهبسیلیکون باید ،شود، پس از اپوکسیمیاپوکسی، اگر سیلیکون استفاده 

.باشندپر شده، چروكضدموادمواد غیرسخت وسقف باید حداقل و باوفذ دیوارانم.10
ها به منظور شود محافظ ضربات فیزیکی به دیوارها در نقاط مورد نیاز به خصوص در کنجتوصیه می.11

.شودبینیکاري دیوارها پیشجلوگیري از آسیب رسیدن به نازك
وهاکنندهمقاوم به مواد شیمیایی و ضدعفونید سانتیمتر بای150اع داقل تا ارتفدیوارهاي آزمایشگاه ح.12

.)شودمیشو و مقاوم مثل رنگ روغن توصیه وي قابل شستهارنگ(د نشو باشوقابل شست

سقف-2-4-6-3

در موارد زیر از پوشش . دنندارپوشش نهایینیاز بهغلبسقف کاذب، ازیراستفاده شده صفحات.1
:گرددمیهاي متنوع اجراي آن استفاده و روشهاي متنوع رنگ

در فضاهایی که سقف کاذب وجود ندارد و سقف اصلی به عنوان نما قابل مشاهده است.
هاي کاذب یکپارچه که یا بـا روش انـدود گـچ یـا سـیمان و بـر روي رابیـتس صـورت         در سقف

.شودهاي گچی با درزگیري استفاده میپذیرد و یا از پانلمی
هاي گچی سـاده و بـدون روکـش    هاي کاذب تایلی از نوع گچی که ممکن است از تایلدر سقف

.دنپذیري دارها قابلیت رنگاین تایل؛استفاده شود
سطوح داخلی باید ينندهمصالح پوشا،در اصول کلی انتخاب مصالح اشاره گردیدترپیشطور که همان.2

نظر و عملکرد فضا، مصالح مناسب را ل موردباشند که بتوان با توجه به محهاییویژگیداراي 
:هستندبه طور کلی شامل موارد زیر ها ویژگیاین . برگزید

 و مواد شویندهرطوبت مقاوم در برابر
مقاوم در برابر آب
عایق حرارتی
اعایق صد
آکوستیک(جاذب صدا(
آتشمقاوم در برابر
هوابند
 مصالحفیزیکی دوام و استحکام

و یفاقد فرورفتگغیرقبل نفوذ،،سالم، فاقد درز و شکافتمام فضاها بایستیدر سقفسطح زیر .3
.باشدو به رنگ روشنشوو، با قابلیت شستخوردگیبدون ترك،صاف،ی، غیرمتخلخلبرآمدگ

.دبرخوردار باشنمنحنییاباززوایايازها شود کنجتوصیه می.4
.گیري شودجلوزیر سقفهاي مضاعف در سطوحایجاد شکستگیاز.5
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. هاي مخفی و غیره خودداري شودچراغياز ایجاد فرورفتگی و برآمدگی در سقف کاذب جهت تعبیه.6
.شودمیآلودگیگیر باعث انتشار سطوح خاك

الزامی است، در )قابل برداشتغیر(یکپارچه هاي کاذباستفاده از سقفامکان که ییدر فضاها.7
تعمیر و د، باید امکان دسترسی جهت نعبور کرده باشاز داخل آن سیساتیأصورتی که عناصر ت

.وجود داشته باشدنگهداري
.باشدبا مصالح سنگین مجاز نمیهاي کاذباستفاده از سقف.8
ها اجتناب گردد و با از اتصال غیرقابل انعطاف سقف کاذب به دیوارهاي داخلی، خارجی و ستون.9

.آیددوجوپذیر به هاي انعطافطراحی جزئیات مخصوص اتصال
ریزي و طراحی، تمام تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز بین سقف اصلی و برنامهيدر مرحله.10

.ها مشخص شودتعمیر و نگهداري آني و نحوهشدهبه دقت تعیینباید ف کاذب سق

ادره-2-4-7

هـا  درها قسمتی از جداکننـده . دنرآود که امکان دسترسی به فضاها را فراهم مینشودرها به نوعی از بازشوها اطالق می
.شوندد که بر اساس شرایط مورد نیاز باز و بسته مینشونیز محسوب می

.مربوط به درها ارائه شده استو الزاماتدر ادامه نکات

ه باید با توجنوع در .از انواع مختلف درها ممکن است براي فضاهاي مختلف آزمایشگاه استفاده شود.1
انواع .اندازي درِ مورد نظر، انتخاب شودنصب و راهي و هزینهد فضاي مربوطهعملکربه کاربري و 

کشویی درو)مکانیکی(، در بادبزنی )الکترونیکییا مکانیکی(درهاي مورد استفاده شامل در لوالیی 
.دنباشمی) مکانیکییا الکتریکی(

هاي آزمایشگاه بخشدر ا درهانظور کاستن از میزان تماس دست بشود به مبه طور کلی پیشنهاد می.2
.ز درهاي الکترونیکی استفاده شودا،زیادي دارداهمیتهاآنداخلی حریمو فضاهایی که 

. استفاده شود) الکترونیکی(از درهاي کشویی ورودي اصلی ساختمان آزمایشگاه، شود برايمیتوصیه.3
.قطع برق در نظر گرفتدر این صورت بایستی امکان خروج اضطراري را در مواقع بحرانی و

شدن در و بستهتوان به عدم اشغال فضا در صورت بازهاي درهاي کشویی میبه طور کلی از ویژگی.4
تر اشاره نمود که براي بعضی از فضاها که ممکن است محدودیت فضایی داشته باشند، مناسب

.باشدمی
)مکانیکی(درهاي لوالییگیرد،میترین نوع در که براي فضاهاي مختلف مورد استفاده قرارمتداول.5

محسوب عوامل انتقال آلودگی یکی از،دراین نوعهايدستگیرهنمودتوجهیستیبااما .باشدمی
گرفته شود پیش از انتخاب این در، عملکرد فضاي مربوطه و فرآیندهاي صورتشود و توصیه میمی

.در آن به دقت مورد بررسی قرار گیرند
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دارند و یا در گروه فضاهاي حریم خصوصی براي فضاهایی که نیاز به ) مکانیکی(بادبزنی استفاده از در .6
.امنیتی قرار دارند، ممنوع است

گیرد، اغلب در فضاهایی که باز کردن در با تماس دست صورت نمی)مکانیکی(استفاده از در بادبزنی .7
.شودبینی میپیش

مشابه پذیر باشد، ها به سهولت امکانبسته کردن آندر صورتی که باز و ) مکانیکی(درهاي کشویی .8
ها، تماس مستقیم دست براي باز کردن باشند و بارزترین تفاوت آنمی) الکترونیکی(درهاي کشویی 

.باشددرهاي مکانیکی می
120تا 70اغلب درها بر اساس عملکرد و کاربري فضاي مربوطه، ممکن است بین 1عرض خالص.9

اي است که اندازه،الزم به توضیح است منظور از عرض خالص درها. گرفته شودنظر سانتیمتر در
شود؛ به عبارت دیگر عرض قابل استفاده نظر گرفته میبدون احتساب ضخامت در و چارچوب آن در

ضخامت چارچوب نیز میزانو به منظور اجراي در،براي عبور افراد و تجهیزات را عرض خالص گویند
.گرفته شودنظر درباید 

شامل ،توان متصور شدها در آزمایشگاه میمصالح دربرايها و خصوصیاتی که به طور کلی ویژگی.10
:دنباشمیموارد زیر

اسید و باز(مقاوم در برابر مواد شیمیایی(
مقاوم در برابر رطوبت و مواد شوینده
مقاوم در برابر آب
مقاوم در برابر خش و سایش
رآمدگی و فرورفتگیصاف و فاقد هرگونه ب
باکتریالآنتی
 مقاوم در برابر عوامل محیطی/مقاوم در برابر ضربه(دوام و استحکام فیزیکی(
 مقاوم در برابر آتش
عایق حرارتی
 عایق صوتی
 آکوستیک(جاذب صدا(
 ضد سرقت

کاري كها کامالً مشابه نکات ذکر شده در نازمربوط به این ویژگینکاتضوابط، الزامات و تمامی .11
.این کتاب رجوع شود-2-6-4-2جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به بند . باشددیوار می

امکان در نظر ،باشد؛ اما با توجه به نوع کاربري فضاسانتیمتر می210حداقل ارتفاع خالص درها .12
.اردگرفتن ارتفاع بیشتر نیز وجود د

.در نظر گرفته شوددرجه 90بایستیحداقلهابازشوي دريزاویه.13

1 Clear
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تواند رو به بیرون یا داخل فضا توجه به کاربري فضاها و ضوابط مربوطه، جهت بازشوي درها میبا.14
:گردندباشد که به شرح زیر تعیین می

بـه منظـور امکـان   درها باشد، نفر می50ها بیش از ي جمعی و پرتردد که جمعیت آندر فضاها) الف
الزم به ذکر است اسـتفاده از درهـاي بـادبزنی نیـز     . دنرو به بیرون باز شوبایستیاضطراريي تخلیه
باشد، درها رو بـه  میحائز اهمیتبه طور کلی در فضاهایی که خروج سریع افراد . باشدمیقبول مورد

.بیرون باید باز شوند
اي در به بیرون فضا وجود داشته باشد، جهت رعایت ضـوابط  در صورتی که امکان ایجاد حریم بر) ب

شلوغ نیـز ي نیمهفضاهادرجهت بازشوشودبحران، پیشنهاد میاضطراري در زمان يایمنی و تخلیه
.به سمت بیرون باشد

.درها باید رو به بیرون باز شود،در فضاهایی که امکان انفجار در زمان بحران وجود دارد) ج
،هستند، در صورتی که موارد باال را نقـض نکنـد  ایی که به طور مستقیم با آب در تماس در فضاه) د

.باید رو به داخل باز شود تا از انتقال رطوبت و آب به فضاي بیرون جلوگیري به عمل آید
در نظـر  در داخـل فضـا   امکانتا حد هاتعبیه تمامی انواع در، حریم بازشوي آندرشود توصیه می) هـ

.ه شودگرفت

.باشدسانتیمتر 100تا 90بین باید کفسطح از در ارتفاع دستگیره .15
به )لوالیی یا کشویی(جایگزین بینی یک درپیشبینی در چرخان براي ورودي اصلی،صورت پیشدر.16

.باشدمیافراد معلول الزامی ياستفادهبراي سانتیمتر90حداقلخالص عرض
کار رفته در متناسب با تجهیزات بهبایستی ) آزمایشگاههايدر بخشبه خصوص (عرض خالص درها .17

.آن فضا باشد تا نقل و انتقال تجهیزات با مشکل مواجه نشود
پیشنهاد . سانتیمتر در نظر گرفته شود90بایستی آزمایشگاههايبخشحداقل عرض خالص درهاي .18

سانتیمتر 90ـ30ه صورت دو لنگه شود به منظور سهولت در رفت و آمد و نقل و انتقال تجهیزات، بمی
کار رفته در ابعاد تجهیزات بهعملکرد وبه طور کلی عرض خالص درها منوط به. دندر نظر گرفته شو

.باشدآن فضا می
شو و مقاوم مانند رنگ وبا رنگ قابل شستبایستی،دنباشي آزمایشگاه چوبی هادر صورتی که در.19

.داراي پنجره باشندآزمایشگاههايبخششود درهايتوصیه می.دنآمیزي شده باشروغن رنگ
بوده و برخوردار ) بندداراي آرام(شوندههاي آزمایشگاه بایستی خودبستهتمام درهاي مربوط به ورودي.20

.از قفل ایمنی مناسب باشند
.شونده باشندخودبستهآزمایشگاههايبخششود درهاي توصیه می.21
.باشندنظارهيپنجرهداراي دبایآزمایشگاههايبخشدرهاي .22
بر اساس محاسبات گروه تأسیسات مکانیک و بر اساس شرایط )گریل(روي در ي ي شبکهتعبیه.23

ي پایین ي لبهفاصله،انتقال هواو به منظور امکانگیردفیزیکی و اقلیمی فضاي مورد نظر صورت می
. در نظر گرفته شودمیلیمتر20در تا کف باید 
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ي ي لبهباید فاصله،هایی که باید در برابر آتش مقاوم باشند، جهت جلوگیري از ورود دوددر مورد در.24
.روي در ممنوع استيشبکهيدر این نوع درها تعبیه؛ در نظر گرفته شودمیلیمتر 6پایین تا کف 

و خدارصندلی چرتا امکان عبور بدون آستانه باشندي آزمایشگاه حداالمکاندرهاتمامشود توصیه می.25
.انتقال تجهیزات متحرك به آسانی صورت پذیرد

هاپنجره-2-4-8

هـا  پنجـره . باشـند تأثیرگذار مـی فضاو کیفیت محیطیمعماريبر طراحیباشند که ها نوع دیگري از بازشوها میپنجره
ـ همچـون هاي مختلفی داراي عملکردفضاي مربوطه،و نوع کاربريبینیپیشبه محل باتوجه عـی، ارتبـاط   مین نـور طبی أت

.باشندمیطبیعی ي مین تهویهأبصري، استفاده از دید و منظر مناسب، ت
.ها ارائه شده استمربوط به پنجرهو الزاماتدر ادامه نکات

و ) معمولی(هاي دیواريها از لحاظ محل نصب و قرارگیري به دو گروه پنجرهبه طور کلی پنجره.1
هاي مورد استفاده در بناها، ترین نوع پنجرمتداولکهشوندتقسیم می) نورگیر سقفی(هاي سقفیپنجره
.شوندمیهاي داخلی و خارجی تقسیمپنجرهبه دو گروه بوده وهاي دیواري پنجره

. شوندبینی میي ساختمان پیشهاي خارجی به منظور تأمین نور طبیعی و دید مطلوب در جدارهپنجره.2
بین فضاهاي ارتباط بصريو ) نامطلوب(2نور طبیعی درجههاي داخلی نیز به منظور تأمین پنجره

.شوندبینی میآزمایشگاه پیش
استفاده قرار البی موردوراهروهمچون عمومیهاي سقفی که ممکن است در فضاهاياز پنجره.3

به دالیل عدم امکان تأمین دید مناسب، عدم امکانها بینی این نوع از پنجرهپیشگیرند، به طور کلی 
و عدم عدم برخورداري افراد داخل ساختمان از امنیت در شرایط بحرانی،کنترل آسان تابش آفتاب

.شودامکان نظافت آسان، توصیه نمی
ا ها که بر اساس نوع کاربري هر فضو یا بخشی از آنهامورد انتظار در تمامی انواع پنجرهيهاویژگی.4

:دنباشمیبه شرح زیر شوند،تعیین می
اسید و باز(در برابر مواد شیمیاییمقاوم(
مقاوم در برابر رطوبت و مواد شوینده
مقاوم در برابر آب
صاف و فاقد هرگونه برآمدگی و فرورفتگی
آنتی باکتریال
مقاوم در برابر آتش
عایق حرارتی
عایق صوتی
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 آکوستیک(جاذب صدا(
هوابند

عمق فضاها محاسبه و تعیین و طول ،بر اساس مساحت، حجمهاپنجرهو موقعیتابعاد،تعداد.5
مبلمان و تجهیز فضاها به ياز طرف دیگر اتالف انرژي، جلوگیري از خیرگی و نحوه. دنشومی

جهت .دنشوها میبینی پنجرههایی در پیشنیز منجر به محدودیتآزمایشگاهیواحدهايخصوص 
هاي حث نوزدهم از مجموعه کتابها، به مبکسب اطالعات بیشتر در خصوص اتالف انرژي از پنجره

.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«
امکان تا نزدیک سقف در نظر گرفته شود تا فضاهاي داخلی از تا حد شود ارتفاع پنجره توصیه می.6

.این موضوع نباید منجر به خیرگی افراد شود.حداکثر نور طبیعی برخوردار باشند
انتهاي راهروهاي طوالنی به جهت ایجاد يدر جدارهخارجیي هبینی پنجرشود از پیشتوصیه می.7

.خیرگی و ضدنور، اجتناب شود
و ارتفاع پنجره در فضاهاي مختلف با توجه به کاربري و شدهتا کف تمام1پایین پنجرهيارتفاع لبه.8

که این ورتیدر صبوده وسانتیمتر90این ارتفاع حداقل. شودکار رفته در آن تعیین میتجهیزات به
.بینی شودبایستی پیشپناهي جانارتفاع کمتر در نظر گرفته شود، نرده

بینیهاي پیش، پنجرهآزمایشگاههايبخششود در راستاي کنترل ایمن شرایط محیطی توصیه می.9
هاي تأسیسات ي فضاها به کمک سیستمو تهویهامکان باز شدن نداشته باشند،هابخششده در این 

.کی صورت پذیردمکانی
. باشددر اولویت میهاي بازشو بالمانع باشد، انتخاب نوع کشویی آندر صورتی که استفاده از پنجره.10

همچنین وکنندنمیاشغال رای یفضا، براي باز شدنهاي لوالییها در مقایسه با پنجرهاین پنجره
.کندخطري نیز افراد را تهدید نمی

، تمام گزینی جوندگان و حشرات به آزمایشگاهو النهیري از ورودشود به منظور جلوگتوصیه می.11
.هاي بازشو مجهز به توري باشندپنجره

يو یا دو پنجرهجدارهدوي پنجرهيکه این امر با تعبیهها باید عایق حرارتی باشندتمامی پنجره.12
هاي دیگري همچون عایق ها داراي ویژگینوع پنجرهاین . باشدمیپذیر امکانمتوالی در یک دیوار

.باشندصوتی، درزبندي و هوابندي شده نیز می
هاشوي شیشهونظافت و شستي نحوهبه ستیهاي خارجی بایدر انتخاب نوع و موقعیت نصب پنجره.13

.از داخل و بیرون فضا توجه نمود
نی، از ها در مواقع بحراي پنجرهشود به منظور کاهش خطرات ناشی از شکستن شیشهتوصیه می.14

باریک و بلند نسبت به بازشوهاي هاي طراحی پنجره. ها اجتناب شودبینی ابعاد بزرگ براي پنجرهپیش
در این خصوص.باشندها میپنجرهمخرب سازي و کاهش اثرات کارهاي ایمنپهن از جمله راه

1 O.K.B
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هاي از شیشهند،ها حضور داراز آزمایشگاه که افراد در مجاورت پنجرهییدر فضاهاشودپیشنهاد می
.استفاده شودمسلح یا سکوریت 

هاي اي به کل نماي ساختمان در راستاي دستورالعملشود نسبت سطح شیشهبه طور کلی توصیه می.15
.ایمنی به خصوص براي شرایط بحرانی تعیین شود

ن در راستاي تأمیت و شدت تابش نور در تابستان و زمستانهتفاوت جبینی پنجره، به منظور پیش.16
.کنندگان و کارکنان نیز باید در نظر گرفته شودآسایش بیماران، مراجعه

کردن شیشه و یا استفاده از شود به کمک تمهیداتی همچون سایبان، کرکره، دوديپیشنهاد می.17
و فضاهاي حساس به نور آزمایشگاههاي بخشهاي خورشیدي، از تابش مستقیم نور خورشید بهپرده

.لوگیري شودج)همچون انبارها(
توان براي پیشگیري از تابش مستقیم آفتاب در نظر گرفت، باید در قسمت خارجی میکه تمهیداتی.18

.ها نصب شوندپنجره
بین دو (توکاراي هاي کرکرهدهاز پر،وجود دارددر تمامی فضاهایی که نیاز به پرده شودپیشنهاد می.19

دنبال آن کنترل بهتر عفونت و محیطی و بههايجهت جلوگیري از جذب آلودگی)ي شیشهجداره
.دشوبینیپیشهمچنین زیبایی بصري 

هاي خاص که به دلیل ویژگی، مگر آندنآمیزي شده باشرنگشده بایستیبینیپیشهايپنجرهتمام .20
.آمیزي نداشته باشندپنجره، نیازي به رنگ

.باشدمجاز نمی،هستندکروم یکل ونزا مانند مصالح حساسیتهایی که داراي استفاده از پنجره.21
باید به این نکته نیز ،طبیعی استفاده شوديچنانچه از پنجره به عنوان عنصري براي تأمین تهویه.22

ي یک مانع عمل ها بایستی در برابر نفوذ عوامل جوي مقاوم بوده و به مثابهتوجه نمود که پنجره
و غبار و نفوذ آب، گردستی در برابربایبازشو باشد، هايرهگر آزمایشگاه داراي پنجابنابراین .نمایند

.از مقاومت کافی برخوردار باشندسایر عوامل جوي 

روشنایینور و -2-4-9

در کاربران. شودتلقی میکاربرانپر اهمیت محیطی از دیدگاه پس از فاکتور ابعاد فضا، دومین فاکتورنور طبیعی
نور مورد نیاز در تمام فضاهاي آزمایشگاه . برخوردار هستنديبهتري روحیه، ازایندنمکه نور بیشتري دریافت میفضاهایی

روشنایی طبیعی و يي که باید به واسطهمواردبه طور کلی .شودتأمین میو مصنوعی شنایی طبیعی رويواسطهبه
و همچنین میزان ایمنی،اشتبهدشناسی،افراد، زیبایییی شغلی، آسایش آشامل کارمورد توجه قرار گیرند،مصنوعی 

.باشدمیمصرف انرژي
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.مربوط به نور و روشنایی ارائه شده استو الزاماتدر ادامه نکات

نور بینیپیشالزم بودن یا نبودن بینی نور مصنوعی در تمام فضاهاي آزمایشگاه الزامی بوده وپیش.1
.باشدمیتعیینطبیعی نیز بر اساس کاربري فضاها و الزامات مربوطه، قابل

گرفته در آزمایشگاه از حساسیت باالیی برخوردار بوده و هاي صورتبا توجه به اینکه ماهیت فعالیت.2
هايبخشدر بینی نور طبیعیخستگی جسمی و روحی بسیاري براي کارکنان آن به دنبال دارد، پیش

.باشدمتناسب با ابعاد فضا الزامی می،آزمایشگاه
که مغایرتی با ، به شرط آنحضور دارندام فضاهایی که افراد به صورت بلندمدت به طور کلی در تم.3

.بینی شودپیشکاربري آن فضا نداشته باشد، بایستی نور طبیعی 
با توجه به اینکه تابش آفتاب عالوه بر ایجاد خیرگی در افراد، ممکن است باعث آسیب رسیدن به .4

زم به منظور جلوگیري از تابش مستقیم آفتاب به داخل تجهیزات و مبلمان شود، بایستی تمهیدات ال
اي قرار گیرند که از تابش گونهمیزهاي کار باید بههمچنین . بینی شودفضاهاي آزمایشگاه پیش

.مستقیم نور خورشید در امان باشند
بینی هاي عمومی و به صورت طبیعی و مصنوعی پیشانجام فعالیتروشنایی عمومی به منظور .5

هاي خاص که نیاز به دقت بیشتر دارد، به صورت و روشنایی موضعی به منظور انجام فعالیتشودمی
.شودبینی میمصنوعی پیش

به طور کلی میزان نور طبیعی و نور مصنوعی بایستی متناسب با ابعاد فضا، کاربري فضا و نوع .6
.باشدفضاهاگرفته در آنفرآیندهاي صورت

دارند، از نور مصنوعی به صورت ترکیبی از رنگ دائمیافراد حضور شود در فضاهایی کهتوصیه می.7
.سفید و زرد استفاده شود

الزم به توضیح است شرایط ایمنی . امکان تأمین نور طبیعی به دو حالت دیواري یا سقفی وجود دارد.8
.ها به خصوص براي شرایط بحرانی بایستی در نظر گرفته شودهرکدام از این حالت

باشد که بینی میابل پیشاي و حجمی قاي، خطی، صفحهي نقطههای به یکی از حالتنور مصنوع.9
.اي در نظر گرفته شودشود به صورت خطی یا صفحهتوصیه می

در نظر گرفته به صورت غیرمستقیم به خصوص تأمین روشنایی موضعی،شود نور مصنوعیتوصیه می.10
.شود

بینی شوند تا به نوعی به نحوي به صورت توکار پیشهاي روشنایی مصتمام سیستمشود توصیه می.11
.شده اطراف قرار گیرندسطح با سطح تمامصورت هم

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص تأسیسات روشنایی، به مبحث سیزدهم از مجموعه .12
.و فصل پنجم از این کتاب رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب
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رنگ-2-4-10

باشد تا در و تأثیرات هر رنگ میفضاشناخت کامل عملکرد آن ه هاي مختلف آزمایشگاه منوط بانتخاب رنگ در فضا
.یابدآل دست نهایت طراح به یک ترکیب رنگی ایده

.ارائه شده استرنگمربوط به و الزاماتنکاتدر ادامه 

ي رنگی خارجی هاثیرگذاري انعکاسأآزمایشگاهی و تکارهاي هاي متمادي به دلیل دستی بودن سال.1
ي تشخیص و انطباق رنگ در و ایجاد خطا در مرحلهنتایجيمطالعهرب)مانند رنگ دیوارها و مبلمان(

به دلیل استفاده از تجهیزات امروزه. شدهاي متمایل به سفید استفاده میفقط از رنگها،آزمایش
دیگر ،گیردتگاه صورت میخودکار الکترونیکی که تشخیص رنگ و دیگر موارد استاندارد توسط دس

کاري و شامل نازكهابنابراین طراحی داخلی آزمایشگاه. لزومی به رعایت ضوابط گذشته نیست
مطلوب برخوردارهاي رنگاز تواندمیو با توجه به اصول متعارف،ي طراحبا توجه به سلیقهمبلمان،

.باشد
فضاها شده و خواناییعدمکار رفته در فضاهاي آزمایشگاهی نباید منجر به هاي بهتنوع رنگ.2

.فرآیندهاي آزمایشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد
.توان به منظور مسیریابی بهتر بهره گرفتکار رفته میهاي بهاز رنگ.3
استفاده هاي گرم رنگازمناطق سردسیرهاي سرد و در رنگازمناطق گرمسیردر شود پیشنهاد می.4

.شود
ادراك انسان از فضاهاي يشده و بر نحوهها باعث خطاي چشم رنگممکن استبایستی توجه نمود.5

هاي مختلف براي تغییر ادراك انسان از هاي رنگتوان از ویژگید؛ از این رو مینمعماري تأثیرگذار باش
.فضاها بهره گرفت

هاي روشن شود از رنگشتر در فضاهاي آزمایشگاهی، توصیه میبه منظور روشنایی بیبه طور کلی .6
.ها استفاده شودبراي دیوارها و سقف

ایجاد روز منجر به نورتابشتا در نظر گرفته شودروشن ،رنگ دیوار و قاب پنجرهشود پیشنهاد می.7
.و تحریک چشم نشودکنتراست باال 

ها وگیرها، ضربهدستگیرههمچون عناصري توان رنگمیچنانچه رنگ غالب محیط روشن باشد،.8
تري از رنگ محیط تعیین نمود تا خوانایی بهتري ي تیرهه، از درجکه سطح کمتري دارندراغیره

.داشته باشند
.نجر به انعکاس و خیرگی نور نشوداي انتخاب شود که مگونهرنگ سطوح باید به.9

هایی که باعث افزایش استرس، فشارهاي که رنگبه این نکته توجه شوددر هنگام انتخاب رنگ باید .10
.نشوندشود، انتخاب عصبی و ایجاد تشویش کارکنان می
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صدا-2-4-11

که صدا ماهیتی فیزیکی دارد، سر و صدا مفهومی روانشناختی است که به عنوان صداي نامطلوب تعریف شده درحالی
ست که اناپذیري سر و صدازان ناهنجاري و اجتنابدر حقیقت نوع سروصدا نیز به خودي خود مد نظر نیست بلکه می. است

ثیرات منفی أتممکن استو مطلوب نبودهآزمایشگاه فضاهايآلودگی صوتی در .کندتعیین میمیزان سلب آسایش افراد را 
.داشته باشددنبالوري کارکنان را به کاهش بهرهافراد وها، سلب آسایش ها و فعالیتهمچون اختالل در فرآیند

.مربوط به صدا ارائه شده استو الزاماتدر ادامه نکات

بوده عامل اصلی در ایجاد سروصدا ،کنندکه به طور مستقیم تولید آلودگی صوتی می1تولید نوفهمنابع .1
سیسات أتهايسیستم، )کویل، کولر، فنهوارسانهمچون (سیسات مکانیکیأتهايسیستمو شامل

، تجهیزات آزمایشگاهی، )هادهندههشداراینترکام، انواع ان، تلفن، فراخوسیستم همچون (الکتریکی
در این . دنباشمیغیره، صداهاي منتقل شده از فضاي بیرون وآزمایشگاهافراد حاضر در صداي 

.توان با مدیریت و طراحی مناسب تعداد قابل توجهی از این منابع تولید صدا را حذف نمودخصوص می
و سزایی در ایجاد آلودگی صوتی دارندثیر بهأصدا نیز تيدهنده، سطوح انعکاسمنابع صوتیعالوه بر .2

صالحاز متواندر این خصوص می. بایستی در استفاده از مصالح ساختمان به این مورد توجه نمود
.نمودنیز استفاده)آکوستیک(جاذب صدا

بندي فضاهاچیدمان و منطقههمچون شود از راهکارهایی به منظور جلوگیري از انتقال صدا توصیه می.3
استفاده از مصالح داراي ویژگی وهاصوتی در جدارههاي عایق، استفاده از الیه)صداپرصدا و کم(

.استفاده شودعایق صوتی
چیدمان فضاينحوه. هاي داخلی دارددر محیطداثیر قابل توجهی بر تنظیم صأت،ریزي فضاییبرنامه.4

کارکرد فضاها، میزان سطح به توجه به عواملی همچوننیازر مجاورت یکدیگرها دو قرارگیري آن
.ددارزمینه لوب طمصداي وخلوت مورد نیاز

خارجی و يعایق بودن پوستهبه داخل فضا، بیرونجهت جلوگیري از نفوذ صداي نامطلوب محیط.5
.باید مورد توجه قرار گیردهاپنجرههمچون درها وعناصر آن 

بایستی توجه داشت تا از کاري كبه خصوص مصالح نازو انتخاب جنس مصالح های فضادر طراح.6
.جلوگیري شودشوند،یا تشدید انعکاس صدا میو ایجاد انتقال صدا، عواملی که باعث 

باید و الکتریکی و تجهیزات آزمایشگاهی سیسات مکانیکی أتهاي سیستمطراحی و اجرايانتخاب، در .7
و هادر این راستا در انتخاب نوع تجهیزات، محل عبور و نصب آن. قرار گیردکنترل صدا مدنظر

.هاي مربوطه اقدام نمودستانداردآن باید طبق اکاري اجزايعایق
و صدا ، فضاهاي خدماتی که تولید سرآزمایشگاهکاهش آلودگی صوتی در شود به منظور توصیه می.8

.بینی شوندلوت پیشامکان به دور از فضاهاي خ، تا حدکنندمی

یـا  )مانند نوفـه وسـایل ترابـري   (تواند خارجین میآأمنشکهگرددالق میطموجود در فضاي مورد نظر ايبه نوفه، زمینهينوفههمچنین. گوینده صداي ناخواسته نوفه میهرگونبه 1
.افراد باشديسیسات و یا همهمهأاي ناشی از تدداخلی مانند ص
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هاي از تایلبراي پوشش زیر سقف کاذب به منظور پیشگیري از انتشار صدا،شود پیشنهاد می.9
ها به راحتی امکان باز شدن و دسترسی به تأسیسات مکانیکی و این تایل. دشوآکوستیک استفاده 

.کنندالکتریکی را فراهم می
مبحث هجدهم فصل چهارم از این کتاب و به جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص کنترل صدا، .10

.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي از مجموعه کتاب

ارتباطات عمودي-2-4-12

سطح را د که ارتباط بین دو سطح غیرهمنباشدار میها، آسانسورها و سطوح شیبهاي ارتباط عمودي شامل پلهسیستم
سزایی در تأمین هاي ارتباط عمودي نقش بهي طراحی و اجراي سیستمههاي مربوط به نحورعایت ویژگی.کنندتأمین می

.آسایش و رضایتمندي افراد دارد
.مربوط به ارتباطات عمودي ارائه شده استو الزاماتدر ادامه نکات

.دنبه طور مستقیم یا غیرمستقیم به راهروي اصلی منتهی شوبایستیها پلهراه.1
هاپلهعرض راه. و ثابت باشندباید داراي ساختاري پایدار،روج واقع شوندهایی که در راه ختمام پلکان.2

.دکاهش یابو پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر
ها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و تمام تدابیر الزم به منظور ممانعت از پاخور تمام پله.3

.ها اتخاذ گرددلغزندگی بر روي سطح آن
آسانسور بینیپیش،متر از کف ورودي اصلی9هاي با طول مسیر قائم حرکت بیش از ساختماندر .4

توان شود به منظور سهولت در دسترسی افراد کمتوصیه می.)طبقه3معموالً بیش از (باشدالزامی می
.بینی شودهاي چندطبقه، آسانسور پیشو ناتوان، براي تمام آزمایشگاه

توان و ناتوان راه براي امکان جابجایی افراد کمبینی شیبینی آسانسور، پیشبدر صورت عدم پیش.5
ها باید مطابق راههاي مربوط به شیبتمام ویژگی. باشدبا استفاده از صندلی چرخدار الزامی می) معلول(

.با استانداردهاي مربوطه باشد
.داشته باشنددار راشده بایستی امکان ورود صندلی چرخبینیآسانسورهاي پیش.6
از در شرایط بحرانیها باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا از انتقال دود و آتشآسانسوررابطه بادر .7

.دها جلوگیري شورسانی به پلکان و راهروطریق چاه آسانسور و آسیب
.باشدهاي اعالن خرابی یا خطر در آسانسورها الزامی میبینی سیستمپیش.8
عات بیشتر در خصوص ارتباطات عمودي، به مباحث سوم و پانزدهم از مجموعه جهت کسب اطال.9

.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب
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توان و ناتوانافراد کم-2-4-13

از حداقل استانداردهاي کشورهاي در مقیاس شهر و ساختمان)معلول(توان و ناتوان توجه به نیازهاي حرکتی افراد کم
تواند براي این موضوع می. شود که متأسفانه در کشور ما توجه زیادي به این مسئله نشده استمیپیشرفته محسوب 

.کنندگان و کارکنان آزمایشگاه صدق داشته باشدبیماران، مراجعه
.ارائه شده است)معلول(توان و ناتوان نیازهاي حرکتی افراد کممربوط به و الزاماتدر ادامه نکات

ي ، بایستی امکان تردد در همهدارندکنندگان و کارکنانی که ناتوانی حرکتی مراجعهي بیماران، همه.1
ي پذیرش و فضاهاي اصلی شامل تمام فضاهاي حوزه. فضاهاي اصلی آزمایشگاه را داشته باشند

.باشدپشتیبانی میيحوزهي فنی و برخی از فضاهايگیري و حوزهنمونه
ریزي و طراحی براي دسترسی آسان معلولین بایستی در نظر امهبرني اغلب تمهیداتی که در مرحله.2

هاي ارتباط سیستموگرفته شود، شامل ابعاد فضاها، عرض خالص درها، عرض راهروهاي ارتباطی
.باشدعمودي می

هاي مربوط بینی شده باشد، در هزینهکه آزمایشگاه در همکف و به صورت یک طبقه پیشدر صورتی.3
در صورتی که آزمایشگاه در .جویی خواهد شدعمودي مطلوب براي افراد معلول صرفهبه تأمین ارتباط

براي و امکان فرار ي افراد براي همهفضاهايطبقه طراحی شده باشد، تأمین دسترسی به همهچند
.باشدپذیر میدر مواقع بحرانی، اگرچه سخت و پرهزینه خواهد بود، اما امکانهاآن

تنها از تغییرات هنریزي و طراحی آزمایشگاه،توان و ناتوان در مراحل برنامهي افراد کمبینی نیازهاپیش.4
.شودمیفضاي بیشتر براي هر فرد در آزمایشگاه منجر به اختصاصبلکه،کندمیجلوگیريتیآ

.هاي کارکنان بایستی قابلیت تنظیم ارتفاع داشته باشندتمام صندلی.5
در آزمایشگاه، با امکان دسترسی آسان مربوط به تأسیسات روشناییي شود تمام کلیدهاتوصیه می.6

.در نظر گرفته شودصندلی چرخداربراي افراد روي 
شود حداقل یک سرویس بهداشتی کارکنان معلول از سرویس بهداشتی، توصیه میيبراي استفاده.7

بر اساس سطح آزمایشگاه هاي بهداشتی معلول به طور کلی تعداد سرویس.معلول در نظر گرفته شود
به فضا نیز بایستی صندلی چرخدارشرایط ورود آسان . باشدي آن قابل تعیین میو تعداد پذیرش روزانه

.به درستی بررسی و تأمین شوند
تمام مسیرهاي ارتباطی همچون توان و ناتوان درحرکت افراد کمدربراي سهولتشود توصیه می.8

کمکی ي دستگیرهفضاهاي بهداشتی،ورها و در فضاهاي خاص همچون ها و آسانسپلهراهروها، راه
.بینی شودپیش
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صورت پذیرد، بایستی همواره صندلی چرخداردر تمام فضاهایی که ممکن است حضور افراد بر روي .9
.سانتیمتر به منظور سهولت در چرخش، برخوردار باشند150حداقل از فضایی به قطر 

45شود حریم افقی توصیه میبه فضاها، صندلی چرخدارترسی افراد روي به منظور سهولت در دس.10
.در نظر گرفته شود،سمت بازشوي درسانتیمتر از 

و 75شود حریم عرض از روشویی، توصیه میصندلی چرخدارآسان افراد روي يبه منظور استفاده.11
. سانتیمتر در نظر گرفته شود120طول 
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در صورتی که . براي کارکنان معلول باید در نظر گرفته شودمایشگاهدسترسی به تمام فضاهاي آز.12
ترآزمایشگاه مورد نظر در یک طبقه و به صورت همکف طراحی شود، تأمین این دسترسی آسان

. خواهد بود
گیري براي سهولت در دسترسی ي پذیرش و نمونهعدم ایجاد اختالف سطح در تمام فضاهاي حوزه.13

شود تمام فضاهاي قرارگرفته در یک طبقه، توصیه می. باشدتلف، الزامی میافراد با شرایط مخ
.سطح طراحی شوندصورت همبه

گیري زیاد، فضاهاي نمونهي هاي بزرگ با تعداد پذیرش روزانهشود در آزمایشگاهپیشنهاد می.14
ون معطلی فرآیند توان و ناتوان در نظر گرفته شود تا این قشر از افراد، بدافراد کمبراياختصاصی 

این موضوع همچنین در راستاي افزایش رضایتمندي بیماران نیز از اهمیت .مربوطه را طی نمایند
.باشدبسیاري برخوردار می

اما .باشدسانتیمتر می85، صندلی چرخداربه طور کلی حداقل عرض الزم براي عبور آسان افراد روي .15
.شودسانتیمتر در نظر گرفته می90عرض خالص درها، به دلیل سهولت در حرکت، این اندازه براي

110× 140، حداقل صندلی چرخدارشود ابعاد کابین در آسانسورهاي با قابلیت حمل توصیه می.16
.در نظر گرفته شودسانتیمتر 

توان و ناتوان از ورودي در صورت برخورداري آزمایشگاه از سایت، امکان دسترسی آسان افراد کم.17
جهت کسب اطالعات بیشتر در این . ختمان آزمایشگاه بایستی در نظر گرفته شودسایت به سا

.این کتاب رجوع شود-2-4-2و 2-2-2خصوص، به بندهاي

مخاطرات آزمایشگاهی-2-4-14

حادثه نیـز  . شودآزمایشگاهی گفته مید، مخاطراتنمنجر به حادثه شودر آزمایشگاهاي که ممکن استبالقوهعواملبه
آزمایشگاه، بایستی در هر براي شناسایی مخاطرات.وردآتواند منجر به آسیب شده و به طور کلی سطح سالمت را پایینمی

در معرض مخاطرات آزمایشـگاهی  ) کارکنانو کنندگان بیماران، مراجعه(کدام دسته از افراد کهبه دقت بررسی و تعیین شود
:شوندگروه تقسیم میهفتل در آزمایشگاه به محتممخاطرات.دارندار قر

1زیستیخطرات-2-4-14-1

يدرجـه دروزنـده موجوداتسالمتيبرايدیتهدکهدنباشگونه خطرات ناشی از تماس با عوامل عفونی میاین
يهـا پسـماند شـامل  و دناین عوامل ممکن است خون، بافت یا دیگر مایعات بـدن باشـ  . شوندمحسوب میانساناول

سـالمت بـر  نـد نتوایمـ کـه د نشاب) یکیولوژیبمنبعکیاز(سمایوهاروسیوها،سمیکروارگانیمازعینوایویپزشک
ه بـا  هـ اصل در مواجترین شوند و مهمعفونی در نظر گرفته میزیستیهايپسماندها وتمام نمونه. بگذارندریثأتانسان

.شوندبندي میاین خطرات در چهار گروه طبقه.باشدها میاین خطرات، شستن دست
1 Biological Hazards
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1خطرات شیمیایی-2-4-14-2

شـوند محسوب مـی کارمحلدری خطرناكیدر آزمایشگاه، مواد شیمیااستفادهموردهايحلولموهامخلوطمواد،
یایی همچـون  هاي شیمیایی، منابع شیممنشأ آسیب.دونشمیيبندطبقهآنهایکیزیفویبهداشتخطراتبهتوجهباکه

که در ارتباط بـا مـواد   تمام فرآیندهایی.استها و داروهاي خطرناك ها، معرفها، اسیدها، قلیاها، گازها، فرمالینمحلول
.باشد، صورت پذیرندمیمناسب ي باشند، باید زیر هود یا محلی که داراي تهویهشیمیایی بودار یا گازدار می

2خطرات فیزیکی-2-4-14-3

، سـقوط، لغزیـدن، سـرخوردن    کـوفتگی شدگی، مواردي همچون سوختگی، بریدگی، سوراخخطرات فیزیکی شامل
دوار، سـقوط اجسـام، انفجـار    اجسـام سوختگی، همچونمنابع انرژي سطوح لغزنده، ،هاي فیزیکیآسیبمنشأ .باشدمی

.دنباشمیها اشعهتابش وسوزيها و مخازن تحت فشار، آتشکپسول

3خطرات الکتریکی-2-4-14-4

خطـرات بـا   ایـن  .دنباشـ و موارد مشابه مـی الکتریکیسوزي، سوختگیگرفتگی، آتشبرقالکتریکی شاملخطرات
ش کـاه هـا  هـا و پـالك  هاي الکتریکی مخصوص، اتصال مناسب به زمین و حذف کاربرد وسیع سـیم استفاده از پالك

.دنیابمی

4خطرات رادیواکتیو-2-4-14-5

شـود، بایـد   ها براي فرآیندهاي آزمایشگاهی استفاده مـی و رادیوایزوتوپها از رادیواکتیوهاهایی که در آنآزمایشگاه
با اسـتفاده از  هااین سازمان. هاي وابسته به آن، به طور مرتب چک شوندتحت نظارت سازمان انرژي اتمی و یا شرکت

.کارکنان را دارندي تجهیزات مربوطه، امکان ارزیابی سطح جذب اشعه

5خطرات روانشناختی-2-4-14-6

کننـدگان،  بیمـاران، مراجعـه  (افـراد  که بر سالمت روان شودگفته میعواملی در محیط کار به روانشناختی اتخطر
کـار طیمحـ روانشـناختی  عواملریساوخشونتاسترس،شاملروانشناختی خطرات. دنگذاراثر نامطلوب می)کارکنان

.باشدو محدود به این موارد نیز نمیدباشمی

1 Chimical Hazards
2 Phisycal Hazards
3 Electrical Hazards
4 Radioactive Hazards
5 Psychological Hazards
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1خطرات ارگونومی-2-4-14-7

از نظر تأمین نور، تهویه مطبوع، صـندلی نامناسـب و مـوارد    نامناسبمحیطیشرایطهاي ارگونومیکی منشأ آسیب
.باشدمشابه می

آزمایشگاهایمنی در -2-4-15

رجـوع بـه بنـد   (مخـاطرات آزمایشـگاهی   که احتمال بروز به نحوي صورت پذیرد طراحی آزمایشگاه باید ریزي وبرنامه
خطرات .فراهم گرددکارکنان وکنندگانمراجعهبیماران، در محیط کار به حداقل برسد و یک محیط ایمن براي ) -2-4-14

خطراتـی کـه در   . باشـد هاي طراحی آزمایشـگاه مـی  وابسته به سطح استانداردها و دستورالعملاغلبها در آزمایشگاهموجود
.تعیین شودها دقیقاًشرح داده شده و موقعیت آني آزمایشگاهی وجود دارد، بایستی کامالًفرآیندهايحوزه

فرآیندهاي آزمایشگاهی-2-4-15-1

فرآیندهاي آزمایشگاهی ماهیت خطرناکی دارند و تمام موارد ایمنی کارکنان در برابر این فرآیندها بایسـتی همـواره   
کـه الزم بـه توضـیح اسـت   .تحت نظارت و کنتـرل باشـند  رهصورت گرفته و همواهاي مربوطهبر اساس دستورالعمل

از ایـن کتـاب بـه    5-3-2که در بنـد  الزامات متفاوتی برخوردار هستندزیستی، ازها بر اساس سطوح ایمنیآزمایشگاه
.ها اشاره شده استآن

.در ادامه نکات و الزامات مربوط به ایمنی در برابر فرآیندهاي آزمایشگاهی ارائه شده است

ي کلیهمواجهه بابرايتدابیر ایمنی بایستیشود،استفاده میلیزرهایی که از تکنولوژيدر آزمایشگاه.1
بخارات خطرات ناشی از کار با گازهاي فشرده، مایعات برودتی، ،سوزي، آتشرخطرات الکتریکی، انفجا
.شوددر نظر گرفتهسمی و مواد رادیواکتیو 

شوي اضطراري و تجهیزات اطفاء چشموشو، دوش ومل سینک شستبینی امکانات ایمنی شاپیش.2
هاي و محلهاي آزمایشگاهبخشهاي مشخص و ثابت نسبت به وروديدر موقعیتبایستیحریق

.ورت پذیردصدسترسی سریع کارکنان در شرایط اضطراريبا امکان،کار آزمایشگاهی
، ممکن است بیش از ی که انجام می شودیفرآیندهانوع بر اساس وسعت و ،بزرگفضاهاي فنی در .3

.بینی شودشوي اضطراري پیشیک دوش و چشم
مواد شیمیایی اسیدي، باکه احتمال تماسهایی بخششوي اضطراري در بینی دوش و چشمپیش.4

درصد یا بیشتر نگهداري یکینفرمالهایی که بخشکننده وجود دارد و همچنین در سمی یا تحریک
.استشود، الزامیمی

1 Ergonomical Hazards
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هایی قرار گیرند که حتی در صورت عدم شوي اضطراري در موقعیتشود دوش و چشمتوصیه می.5
در این خصوص توصیه . ها حتی به صورت موقت تغییر نکندها، کاربري آنمدت از آناستفاده طوالنی

این . دشوند، قرار نگیرنبینی میهایی که به این منظور پیشرفتگیشود این تجهیزات در عقبمی
فضاها در طول زمان ممکن است به فضاي نگهداري اقالم اضافی تبدیل شده و در شرایط اضطراري 

.امکان استفاده سریع از تجهیزات مذکور را با مشکل مواجه کنند
ها، اهمیت بسیاري در شوي اضطراري و اطمینان از سالم بودن آناي دوش و چشمنگهداري دوره.6

.کنان داردراستاي تأمین ایمنی کار
شوي بینی حداقل یک دوش و چشمد، پیشندر چند طبقه طراحی شده باشآزمایشگاههايبخشاگر .7

.استاضطراري در هر طبقه الزامی 
شود، هایی که با مواد شیمیایی خطرناك کار میاز محلیا کمترمتر30به طور کلی بایستی در شعاع .8

متر نباشد و 22بیشتر از شود این فاصلهصیه میتو.بینی شودششوي اضطراري پیدوش و چشم
.باشدثانیه10کمتر از زمان الزم براي طی نمودن آن، مدت

بینی پیشفقط گیرد، که مواد شیمیایی به میزان کم مورد استفاده قرار میبا مساحت کمهايبخشدر .9
به میزان زیاد استفاده هایی که از مواد شیمیاییبخشدرباشد؛ اماشوي اضطراري کافی میچشم

بینی دوش شوي اضطراري، پیششود و امکان پاشیدن این مواد وجود دارد، عالوه بر چشممی
.باشدمیالزامیاضطراري نیز 

شود و ممکن است مایع درون سیفون آن با توجه به اینکه به ندرت از دوش اضطراري استفاده می.10
باشد، بنابراین توصیه هاي آزمایشگاهی به دنبال داشته تبخیر شده و انتقال آلودگی چاه را به فضا

1يشوي از محفظهبینی نشده و به جاي کفشوي پیششود براي دفع آب دوش اضطراري، کفمی

شوي براي دفع بینی کفصورت پیشدر غیر این.جمع شدن آب در زیر دوش اضطراري استفاده شود
شدن موقت آن در نظر هاي الزم به منظور امکان بستهبینیبوده و بایستی پیشناپذیر آب اجتناب
.گرفته شود

شود دوش در مکانی در نظر گرفته شود که در مواقع بحرانی به راحتی و بدون مانع قابل توصیه می.11
.دسترسی باشد

در هر جایی از آزمایشگاه که کارکنان در و آزمایشگاههايبخشدر تمام روشوییبینی سینک پیش.12
رادیواکتیو استفاده زیستی ومواد خطرناك و یا ازهستندیا مواد آلوده بیماريیم با نمونهتماس مستق

ها در نظر گرفته شود تا در مجاورت وروديروشوییشود سینک توصیه می. است، الزامی کنندمی
.هاي خود را بشوینددست،هابخشاز کارکنان همواره پیش از خارج شدن 

ها و یا نمونهي شوند، نباید براي تخلیهبینی میشوي دست پیشومنظور شستهایی که به شوییرو.13
.امور مربوط به فرآیندهاي آزمایشگاهی، مورد استفاده قرار گیرند

1 bucket
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ي سازیرهدر هنگام ذخراکارکناناتی که مواد و محدود کردن خطربهتر یریتدر مدیله منظور تسهب.14
همواره تحتبایدي مواد آزمایشگاهیهاي ذخیرهبه محلدسترسی ،کنندتهدید میخطرناكمواد

نظر در انبارهاي مدیریتها، باید سیستمبراي دستیابی به کنترل مناسب روي موجودي. دباشکنترل 
.دنگرفته شو

زا در یک آزمایشگاه و همچنین زا یا سرطانهاي اشتعالبا توجه به نگهداري مقدار زیادي از معرف.15
هاي بدن و وجود مواد شیمیایی خطرناك، بایستی اصول خاصی را در طراحی آزمایشگاه بافتآزمایش

.در جهت تأمین سالمت و امنیت شغلی در نظر گرفت
هاي در داخل محفظه، بایستی زا و خورنده سر و کار دارندفرآیندهایی که با مواد سمی، مضر، اشتعال.16

.ر امان باشدمخصوص انجام گیرند تا کاربر از خطرات مربوطه د
شدن بخار متساعد مواد شیمیایی که همراه با ظروف با پرکردن همچونفرآیندهاییشود توصیه می.17

.صورت پذیرندتخلیه هوا از پایینمکش و با امکان ، بر روي میزهاي آزمایشگاهیدنباشسمی می
بی وخطرات میکرفرآیندهاي آزمایشگاهی که نیازمند حفاظت از کاربران در برابر شود توصیه می.18

صورت بیوهاي ایمنی میکرمحفظهدر داخل ،باشندو غیره میها قارچ، ها، ویروسهاهمچون باکتري
.پذیرند

ایمن نگهداري ي بینی محفظهشوند، نیاز به پیشزا که در آزمایشگاه نگهداري میمایعات اشتعال.19
توان را که بر اساس لیتر بر مترمربع میزااز مایعات اشتعالبیشترین مقدار.زا دارندمایعات اشتعال

.نمودها، مشخص نگهداري نمود، بایستی در مرحله طراحی و تعیین مساحت
براي ابزارها و سایر هاعالوه بر انسانشوند،هاي شیمیایی که در آزمایشگاه نگهداري میخورنده.20

.دندر نظر گرفته شوالزاماتی در این خصوصبنابراین بایستی . خطرناك هستندنیزتجهیزات 

لرزش-2-4-15-2

اصلیمنشأ. شودریزي و طراحی آزمایشگاه محسوب مییکی از فاکتورهاي مهم در برنامهایمنی در برابر لرزش
هاي تأسیسات مکانیکی، تردد خودروهاي سنگین در نزدیکی ساختمان آزمایشگاه، هاي تأثیرگذار شامل سیستملرزش
بادهاي هاي ساختمانی،هاي صنعتی، نزدیکی به کارگاهساختماننزدیکی به ع پایین، هواپیما و هلیکوپتر در ارتفاپرواز

باشد که به دو گروه ایمنی آزمایشگاه در برابر لرزش مستلزم رعایت مواردي می. باشدمیشدید، زلزله و موج انفجار 
.شوندتقسیم می2ايعناصر غیرسازهسازي ایمنو 1ايعناصر سازهسازيایمن

منظـور مقاومـت در برابـر    بوده و به طور کلـی بـه  غیرههاي مهار نیروي جانبی و، سیستم)باربر یا برشی(ايهاي سازهاي شامل فونداسیون، ستون، سقف اصلی، تیر، دیواراجزاي سازه1
.شوندنیروهاي وارده و ایستایی ساختمان طراحی می

مبلمـان ،هـاي آزمایشـگاهی  بنـدي میزتأسیسـات الکتریکـی،   هـاي ، سیستمتأسیسات مکانیکیهاي آزمایشگاهی، سیستمتجهیزاتشامل عناصر ساختمانی غیربابر،اي غیرسازهاجزاي2
.باشدمی
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.مربوط به ایمنی در برابر لرزش ارائه شده استو الزاماتر ادامه نکاتد

ي آزمایشگاه با توجه به اهمیت آن، ساختمان با اهمیت خیلی زیاد و ضریب اهمیت در طراحی سازه.1
I=1.4انتخاب گردد.

ه به اي باید به دقت و با در نظر گرفتن تمام نیروهاي واردتمام محاسبات مربوط به عناصر سازه.2
.سازي و مورد بررسی قرار گیرندسیستم سازه، محاسبه، شبیه

نیز باید از استحکام کافی براي مقاومت در برابر هرگونه نیروي منجر به لرزش اي عناصر غیرسازه.3
هاي اي به خصوص در مواقع بحرانی ممکن است منجر به آسیبعناصر غیرسازه. برخوردار باشند

.ناپذیر شوندجبران
ممکن است سالمت روند بلکه به تجهیزات شود، رساندننه تنها ممکن است منجر به آسیب لرزش .4

.آزمایش را به خطر اندازدي نتیجهآزمایش و متعاقباً
ها همچون محدودیت تغییر مکان، لرزش و غیره در هاي خاص مربوط به کارکرد دستگاهمحدودیت.5

.هنگام طراحی سازه در نظر گرفته شوند
کار رفته در آزمایشگاه در جاي خود ثابت شده شود تا حد امکان، تجهیزات و مبلمان بهتوصیه می.6

.دنن به افراد نشویدباشند تا در مواقع بحرانی منجر به آسیب رس
ها از اهمیت بسیاري ایجاد لرزش در تجهیزات حساس به خصوص میکروسکوپجلوگیري ازتوجه به .7

شود ها و سایر تجهیزات حساس، توصیه میستفاده از میکروسکوپبه طور کلی براي ابوده وبرخوردار 
.از میزهاي ضدلرزش استفاده شود

هاي متعارف هاي آزمایشگاه بایستی مقاومت کافی در برابر لرزشکار رفته در پنجرههاي بهتمام شیشه.8
.داشته باشندرا

هرگونه لرزش و ایجاد صدا هاي تأسیسات مکانیکی بایستی به دقت نصب شوند تا از ایجادسیستم.9
.جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به فصل چهارم این کتاب رجوع شود. جلوگیري شود

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص بارهاي وارد بر ساختمان، به مبحث ششم از مجموعه .10
.رجوع شود» مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب

حریق-2-4-15-3

زا و بعضـی فرآینـدهاي آزمایشـگاهی، بـه شـدت در برابـر حریـق        استفاده از مواد اشتعالي ها به واسطهآزمایشگاه
ي قرارگیـري و  زا، نحـوه اشـتعال يو اسـتفاده از مایعـات و گازهـا   ي نگهـداري  نحوهبه طور کلی .باشندپذیر میآسیب

.ید مورد توجه قرار گیرندي تفکیک اقالم و مواد خطرناك بادار و سطوح داغ و نحوهاستفاده از تجهیزات شعله
.در ادامه نکات و الزامات مربوط به ایمنی در برابر حریق ارائه شده است

جهت کسب . هاي اعالن و مهار حریق در فضاهاي مورد نیاز بایستی در نظر گرفته شودسیستم.1
.اطالعات بیشتر در این خصوص، به فصل چهارم این کتاب رجوع شود
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.بایستی در نظر گرفته شود،حریقانتشار یکی از راهکارهاي مقابله با بندي آتش به عنوانمنطقه.2
مقررات ملی «هاي جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص به مبحث سوم از مجموعه کتاب

.رجوع شود» ساختمان ایران
جهت کسب . تمام مسیرهاي خروج اضطراري بایستی بر اساس الزامات مربوطه طراحی شوند.3

.این کتاب رجوع شود-2-4-2ر در این خصوص، به بند اطالعات بیشت
زا در ها بر اساس ایمنی در برابر حریق، بر اساس حجم نگهداري مایعات اشتعالبندي آزمایشگاهطبقه.4

:شوندگیرد و به طور کلی به سه گروه زیر تقسیم میآزمایشگاه صورت می
 سطحA : آن از نظـر حریـق   افراد داخلآزمایشگاه و براي در این سطح که باالترین میزان تهدید

مختلـف مایعـات ازلیتر290تا140حدودمحسوب شده و نگهداريباالخطروجود دارد، سطح 
.مجاز استاحتراققابلواشتعالقابل

سطحB : آن از نظـر حریـق   راد داخـل افآزمایشگاه و براي در این سطح که میزان متوسط تهدید
مختلفمایعاتازلیتر140تا70حدودمتوسط محسوب شده و نگهداريخطروجود دارد، سطح 

.مجاز استاحتراققابلواشتعالقابل
سطحC : آن از نظـر حریـق   افراد داخلآزمایشگاه و براي در این سطح که کمترین میزان تهدید

مختلـف مایعـات ازلیتـر 70تا30حدودده و نگهداريپایین محسوب شخطروجود دارد، سطح 
.مجاز استاحتراققابلواشتعالقابل

سایر دیوارها و .ساعت در برابر حریق را داشته باشنددوهاي آتش بایستی توانایی مقاومت تا منطقه.5
.ته باشندهاي آزمایشگاه نیز باید توانایی مقاومت بین یک تا دو ساعت در برابر حریق را داشسقف

.باشدالزامی میهاي آتش براي منطقهبینی درهاي خودبسته شونده پیش.6
ها نباید در مواقع حریق کمک به انتشار دود ها و دریچههاي تأسیسات مکانیکی همچون کانالسیستم.7

.و آتش نمایند
حدتا وز و مقاوم و زا بایستی از مصالح نساي در انبار اقالم اشتعالاي و غیرسازهتمام اجزاي سازه.8

.امکان ضدانفجار ساخته شوند
سوزي مقاوم باشند و در زمان حریق، تولید گاز مواد و مصالح جاذب و مانع صدا، باید در برابر آتش.9

. سمی نکنند
نشانی در معرض دید و دسترس آسان قرار داشته باشند و به منظور هاي آتشبایستی توجه نمود جعبه.10

.در مقابل آن قرار دادرا هیچ عنوان نباید اقالم، لوازم و تجهیزات بهآسان، ياستفاده
.ي فنی از سایر فضاهاي آزمایشگاه و مسیرهاي خروجی تفکیک شوندشود فضاهاي حوزهتوصیه می.11
.استفاده شودزااشتعالهايبخاريکنندهمتفرقاز هودشود توصیه می.12
ترین خطرناكودهبندي شدرجه،سوزيآتشر خطرشود تمام فضاهاي آزمایشگاهی از نظتوصیه می.13

.بینی شوندها پیشفضاها در دورترین فاصله نسبت به ورودي
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فضاهاي ناکارآمدي ، منجر به آتشرعایت الزامات مربوط به ایمنی در برابر کهبایستی توجه نمود.14
.آزمایشگاه نشده و گردش کاري را با مشکل مواجه نکند

کیلوگرمی 4نشانی مترمربع از آزمایشگاه، حداقل یک کپسول آتش50ر شود براي هتوصیه می.15
هاي مناسب و معرض دید و با امکان دسترسی آسان ها باید در موقعیتاین کپسول. بینی شودپیش

.قرار گیرند
ها ترکیبی از یکی از آن.بینی شودنشانی پیشها، دو نوع کپسول آتششود در آزمایشگاهتوصیه می.16

Cو Bنشانی نوع هاي آتشکپسول.باشدCوBهاي و دیگري ترکیبی از کالسCو A،Bکالس 
1.روندکار میهاي پزشکی بهزمایشگاهطور معمول براي استفاده در آبه

متر در 1، بایستی حداقل ي آتش جداگانهفاصله بین دو پنجره در نماي ساختمان مربوط به دو منطقه.17
.نظر گرفته شود

همچنین تمام درهاي .دناز نوع ضدآتش باشبایستی پله فرار و فضاهاي داخلی مابین راههايدرتمام .18
.شونده باشندضدآتش نیز بایستی از نوع خود بسته

و اتاق برق اضطراري باید تجهیزات مربوط به UPSي نزدیک به اتاق سرور، اتاق تابلو برق و در فاصله.19
.بینی شوداطفاء حریق پیش

آسایشو امنیت-2-4-15-4

از کننـدگان و کارکنـان  و آسایش بیماران، مراجعـه ، امنیت فرآیندهاي آزمایشگاهیتأمین امنیت فیزیکی آزمایشگاه
با توجه بـه قیمـت بـاالي بسـیاري از     .گیرندقرار د نظر ریزي و طراحی مبرنامهي مواردي هستند که بایستی در مرحله

.باشدنیز از اهمیت بسیاري برخوردار میاهتجهیزات آزمایشگاهی، تأمین امنیت فیزیکی آن
.در ادامه نکات و الزامات مربوط به امنیت و آسایش ارائه شده است

در این . دنقرار داشته باشصالحکارکنان ذيهاي آزمایشگاه بایستی همواره تحت کنترل تمام ورودي.1
.اشدبها نیز در جهت کنترل بهتر آزمایشگاه مؤثر میخصوص تعداد کم ورودي

آورد، ورود افراد غیرمجاز را فراهم میامکان ها، تمام نقاطی که به صورت بالقوه عالوه بر ورودي.2
ها و توان به پنجرهاز این نقاط می. ها در نظر گرفته شودآنبایستی به دقت بررسی و شرایط ایمن

.هاي تأسیساتی اشاره نمودکانال
دسترسی آسان امکانتاد نبرخوردار باشهاییز محدودیتهاي فنی و پشتیبانی احوزهشود توصیه می.3

از روزيهاي شبانهاین مورد به خصوص در آزمایشگاه.دنباشنداشتهکنندگانبراي بیماران و مراجعه

:اند ازعبارتنشانیهاي آتشکپسول1
هاي ناشی از کاغذ و چوبسوزيبراي آتش): با پایه آب(Aکالس 
براي مایعات یا گازهاي قابل اشتعال): کف یا مواد شیمیایی خشک(Bکالس 
هاي ناشی از برقسوزيبراي آتش): کف یا مواد شیمیایی خشک(Cکالس 
زاتسوزي فلبراي آتش): گرافیت یا مواد شیمیایی خشک(Dکالس 
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این محدودیت نباید منجر به مشکالتی در خروج اضطراري افراد در .باشداهمیت بیشتري برخوردار می
.شرایط بحرانی شود

ایستی با دقت بیشتري بآن کنترل امنیت ، داشته باشدساعته24فعالیت ی که آزمایشگاهرتدر صو.4
بر اساس نوع فعالیت آزمایشگاه، ممکن است پذیرش بیمار در ساعات مشخصی از .صورت پذیرد

این موضوع . پذیرفته شودبیماران اورژانسی يهانمونهفقط روز صورت بگیرد و در سایر مواقع شبانه
.تواند در کنترل امنیت آزمایشگاه مؤثر باشدمی

هاي و فضاهاي مهم آزمایشگاه همواره تحت پوشش دوربینها، دسترسیهاشود وروديتوصیه می.5
.شودفضاها نیز توجه حریم خصوصیدر این خصوص باید به. مداربسته قرار داشته باشند

.باشند) لکترونیکیمکانیکی یا ا(کمدهاي کارکنان در رختکن باید داراي قفل .6
.صالح باشدذيهاي تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بایستی محدود به افراد دسترسی به سیستم.7
آسایش را بیشترین بینی شود که شود اتاق استراحت کارکنان در موقعیتی از آزمایشگاه پیشتوصیه می.8

.براي کارکنان فراهم آورد
قرار گیرند که امکان مشاهده توسط صورتیبه نان نباید ي کارکنمایشگرهاي کامپیوتر مورد استفاده.9

.کنندگان را داشته باشندبیماران و مراجعه

ایمنیسایر الزامات-2-4-15-5

سزایی در هگرفته، تأثیر بتعیین موقعیت مناسب هودهاي آزمایشگاهی بر اساس فرآیندهاي صورت.1
.تأمین ایمنی کارکنان دارد

شود، بنابراین اختالل در عملکرد هودهاي آزمایشگاهی میهمنجر ببا توجه به اینکه جریان هوا .2
ي مناسب نسبت به ورودي فضاها، بازشوها و هودهاي آزمایشگاهی را بایستی در دورترین نقطه

هاي تأسیسات مکانیکی نیز در این خصوص موقعیت دریچه. بینی نمودمسیرهاي تردد کارکنان پیش
.باشدبراي هودهاي ایمنی زیستی از اهمیت بیشتري برخوردار میاین مورد . تواند تأثیرگذار باشدمی

ناپذیر اجتنابآزمایشگاههايبخشبینی هودهاي آزمایشگاهی در مجاورت ورودي که پیشدر صورتی.3
توانند نقش خروجی اضطراري را ایفا کنند و بایستی یک درِ اضطراري دیگري باشد، آن درها نمی
.بینی نمودبراي آن فضا پیش

از که نگهداري اقالم و مواديبراي، ممکن است شودی که انجام میهایبر اساس ماهیت آزمایش.4
هایی که آزمایشگاهدر.انبارهاي دیگري الزم باشد،زیستی خطرناك هستندیای، فیزیکی شیمیاینظر

طرناك بالقوههاي آلی یا سایر مواد خهاي سوزانده، حاللیدها، محلولاز اسیقابل توجهحاوي مقدار
.شودها رعایت هاي ایمنی و آتش براي انباراستانداردستیبای،هستند

.شودبینیپیشايهاي ویژهکابینتبایدبراي نگهداري مواد قابل اشتعال .5
.در آزمایشگاه خودداري شودبه میزان بیش از حد مورد نیازمواد شیمیایینگهدارياز باید .6
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ها وجود که احتمال برخورد افراد با آنشودهایی نگهداري د در مکانمواد شیمیایی بایحاويظروف.7
.نداشته باشد

.مواد شیمیایی باید دور از منابع حرارت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند.8
.تمام شرایط مورد نیاز براي نگهداري انواع مختلف مواد شیمیایی، بایستی رعایت شود.9

باید آنها و جلوگیري از واژگونی،بار زیادهاي انبار در اثرقفسهنشدن یا شکستبراي جلوگیري از خم.10
.شوندمتصلگاهی دیگري به دیوار یا سیستم تگیه

یشگاهیاآزمپسماندهاي-2-4-16

خطرناك آلودگی مراکز ازیکیمواد خطرناك،در برداشتن و پرخطر ي فرآیندهاي آزمایشگاهی به واسطههاآزمایشگاه
. تهدید کنندممکن است تأسیسات آب و فاضالب شهري را نیز ورت عدم رعایت موارد ایمنی، در صشوند که محسوب می
:دنباشد، شامل موارد زیر مینشوکه در آزمایشگاه تولید میپسماندهایی به طور کلی 

پسماندهاي عادي و غیرآلوده
یرهغهاي میکروبی و بدن، کشتيپسماندهاي عفونی مانند سرم و سایر مایعات آلوده
غیرههاي شکسته، سرسمپلر و پسماندهاي تیز و برنده مانند سر سوزن، تیغه اسکالپل، شیشه
هاي تشخیصیکیت(هاي آزمایشگاهی پسماندهاي شیمیایی شامل انواع مواد و معرف(
شناسی تشریحیپسماندهاي آسیب
پسماندهاي پرتوزا

پسـماندها آزمایشگاهی نیز در راستاي کنتـرل ایمنـی   ندهاي پسماعالوه بر تأمین روابط مطلوب در آزمایشگاه، مدیریت 
.باشدمؤثر می

.در ادامه نکات و الزامات مربوط به ضایعات آزمایشگاهی ارائه شده است

دفع آوري وجمعهاي مربوطهتولیدشده در آزمایشگاه بایستی طبق دستورالعملپسماندهاي تمام .1
.شوند

آزمایشگاهی تأثیر مستقیم به تأمین امنیت و سالمت هاي پسماندآوري توجه به اصول صحیح جمع.2
.کارکنان دارد

و دفع آوريجمع،شدنهاي تیز و برنده بایستی در ظروف جداگانه و مقاوم در برابر سوراخپسماند.3
.شوند

خطر و فاضالب خطرناك تقسیم شود سیستم فاضالب آزمایشگاه به دو گروه فاضالب بیتوصیه می.4
هاي تأسیسات ریزي و طراحی سیستمبرنامهيمرحلهضوع مستلزم توجه کافی در شود که این مو
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پسماندهاي بینی شود تا در غیر این صورت، بایستی تمهیداتی پیش.باشدمکانیکی آزمایشگاه می
.خطرسازي شوندخطرناك آزمایشگاهی پیش از هدایت به فاضالب معمولی، بی

ریزي وبرنامهيشوند که بایستی در مرحلهمحسوب میماندهاپسترین ال یکی از خطرناكحلّمایعات.5
مایعاتاین . شودها شود که دو راهکار براي آن پیشنهاد میآني دفعنحوهاي بهطراحی توجه ویژه

جمع شده که باید تمهیدات مربوطه در گانههاي مخصوص تخلیه شوند تا در مخازن جدادر سینک
ها ال در سینکحلّمایعاتدر راهکار دوم . زن در نظر گرفته شودخصوص تأمین شرایط ایمنی مخا

اي از آزمایشگاه خارج شوند تا به صورت دورهآوري میشده جمعمشخصمحلی شوند و در تخلیه نمی
.باشد، ضروري میمایعاتآوري این بینی تمهیدات ایمنی براي جمعدر هر دو حالت پیش. شوند

.دفع، باید اتوکالو شوندمیکروبی پیش از پسماندهاي .6
وجود سازيامکانات خنثیی که سازي شوند؛ در صورتشیمیایی پیش از دفع باید خنثیپسماندهاي .7

با این حال .باید به کمک جریان مالیم آب رقیق شده و سپس دفع شونداین مواد،نداشته باشد
هاي صحیح براي ز روشکردن مایعات خطرناك پرهیز و اشود تا حد امکان از رقیقتوصیه می

.استفاده شودآنها خطرسازي بی
،در غیر این صورت کل ترکیب؛شوندمخلوط نباید با هم آزمایشگاهیپسماندهايمختلفانواع.8

.شودمشمول قوانین میمحسوب شده وخطرناكيماده
وشو ق شستاله و اتاآوري زببینی اتاق جمعپیشآزمایشگاهیپسماندهاي در راستاي مدیریت صحیح .9

.باشدالزامی میو استریل
بینی پیشکار کثیفخطرناك، بایستی تجهیزات مربوطه در اتاق پسماندهاي خطرسازي به منظور بی.10

.دنشو
شو و استریل به صورت جداگانه در نظر وهاي شستهاي بزرگ اتاقشود در آزمایشگاهتوصیه می.11

.گرفته شوند
يانبار و ذخیرهه منظورتسهیالتی ببایستید،شومیکتیو استفاده مواد رادیواازی در آزمایشگاهاگر.12

.در نظر گرفته شودها مدت این مواد و یا دفع آنطوالنی

آزمایشگاهیو تجهیزاتمبلمان-2-4-17

ت جهـ .باشـد فرآیندهاي آزمایشگاهی  منوط به برخورداري از مبلمان و تجهیزات آزمایشگاهی کارآمد میصحیحاجراي 
.آزمایشگاهی، به فصل سوم این کتاب رجوع شودتجهیزاتت بیشتر در خصوصکسب اطالعا

.در ادامه نکات و الزامات مربوط به مبلمان و تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده است

سطح خدمات آزمایشگاه ،تعداد مراجعینلحاظ کمی باید متناسب بااز و تجهیزات آزمایشگاهیمبلمان.1
.یی مناسب داشته باشندآز لحاظ کیفی نیز ظاهر، اندازه و کاراوتعداد کارکنان بودهو
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بینی با در نظر گرفتن شرایط موجود و پیشدر صورت نیاز ونحوي باشد کهطراحی مبلمان باید به.2
.ها وجود داشته باشدنیازهاي آینده، امکان حرکت دادن، خارج نمودن و تعویض آن

استفاده ي قابل جابجایی های با قابلیت تنظیم ارتفاع و واحدیمبلمان مدوالر، میزهاشود از توصیه می.3
مجددا ي کاري و تجهیزات مختلف حذف و یا هاایستگاه،تغییر تکنولوژيصورتشود تا در 

.پیکربندي شوند
راحتی وجهت افزایشتواند عامل مهمی در می،اگرچه در نظر گرفتن نیازهاي ارگونومی کارکنان.4

آسان و عمومی افراد مختلف يحسوب شود، اما نباید منجر به عدم امکان استفادهمآنهارضایتمندي 
هایی از قبیل قابلیت تنظیم ارتفاع براي به صورت کلی به کمک ویژگی.از تجهیزات مختلف شود

. هاي فیزیکی مختلف را فراهم نمودآسان افراد با ویژگیيتوان امکان استفادهها، میمیزها و صندلی
پیشرفته با رعایت تمام نیازهاي ارگونومی تجهیزات آزمایشگاهیازبرخیامروزهبه توضیح استالزم

.شوندپذیر طراحی و ساخته میانسان و به صورت انعطاف
.اي باشد که کاربران هنگام استفاده راحت باشندبه اندازهبایستی ها ابعاد میزهاي کامپیوتر و صندلی.5
75تا 60و عمق آن سانتیمتر 90سانتیمتر، براي حالت ایستاده 75ت نشسته ارتفاع میز کار براي حال.6

سانتیمتر براي 90هاي آزمایشگاه، ارتفاع بخشتمام که در الزم به توضیح است .باشدتر میمسانتی
.شودمیزها در نظر گرفته 

ریزي و طراحی برنامهبه صورت نشستهبایستیهاي آزمایشگاهبخشي کار با میکروسکوپ در هافضا.7
در نظر سانتیمتر 70فضاي آزاد جلوي زانو در هنگام کار در حالت نشسته شود میشوند و توصیه

.شودگرفته 
هاي کار آزمایشگاهی باید فضایی براي میکروسکوپ، آناالیزر شیمیایی مناسب، انکوباتورها، میز.8

.را فراهم کندغیرهو ایمنی زیستیسانتریفیوژها، هودهاي 
در .و تجهیزات به نحو مناسب در دسترس باشندلوازممواد،ي جلوگیري از عوارض ارگونومی بایدبرا.9

هاي ها و امکان دسترسی آسان به آنها در حالتاین خصوص توجه به موقعیت و ابعاد کمدها و قفسه
.باشدمورد نیاز انسان، حائز اهمیت می

.شودجلوگیريهااز به وجود آمدن گوشه،هارار پیشخوانقدر است.10
.آزمایشگاهی خودداري شودبخشکار در طول یک روي میزهاياز ایجاد اختالف سطح در .11
هاي و حاللهاحرارت، اسید، قلیا، رنگمقاومت کافی در برابرسطوح کاري باید متناسب با نوع کار،.12

.دباشنرا داشتهیا ضربهارگانیگ، فشار و
امکان رشد عوامل میکروبی در شیارها، د طوري انتخاب شود که بای، هامیزها و قفسهيهرویجنس .13

.آن وجود نداشته باشدو خلل و فرج هادرز
.میزهاي آزمایشگاهی باید در برابر روغن و مواد شوینده مقاوم باشندطح رويس.14
ي آلی ها، حاللها، قلیاهااسیددر مقابل سطوح میزهاي آزمایشگاهی باید در برابر آب غیرقابل نفوذ و .15

باشندمقاوم نسبتاً باال و حرارت.
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.غیردرخشنده باشدبایدمیزهايهسطح روی.16
.تا جاي ممکن فاقد درز باشدباید میزهايهسطح روی.17
. مایعات باشندزشیی براي جلوگیري از ریهاباید داراي لبههامیزسطوح باالي .18
،لوگیري از پناه گرفتن حشرات موذيو جنظافت ، براي تسهیل از میز کار ثابتدر صورت استفاده.19

.دنو درزگیري شده باشبندي آبمحل نصب، باید به دیوارمیزها
تا اي باشدمواد غیرپارچهاز جنسستیآزمایشگاه بایدرهاي مورد استفاده ها و مبلصندلیي رویه.20

.ها وجود داشته باشدامکان نظافت آسان آن
از فضاي انبارش، باید به تعداد کافی در آزمایشگاه موجود بوده و عنوان بخشیهها، بوقفسههاکابینت.21

.زدگی و فرسودگی مقاوم باشندنسبت به مواد شیمیایی، زنگ
ها به دیوار نصب شوند و دسترسی به وسایل داخل آنبایستی به دقتي دیواري هاقفسهوهاکابینت.22

.دها باشبلیت تحمل وزن در آنپذیرد و میزان انباشتگی، متناسب با قاصورتبه آسانی 
.باز استفاده شودياز کابینت بسته به جاي قفسهبراي انبار کردن باید .23
.دنگیر داشته باشي بلند و یا متحرك باید لنگر لرزههاقفسهیا هاکابینت.24
.)در محل خود محکم شده باشند(باشندیی کافی برخوردارایستاازها بایدو قفسههامیزيهروی.25
مستقیم به به صورت باید وند وتجهیزات سنگین نباید به سقف کاذب متصل شکه ایستی توجه نمود ب.26

.سقف اصلی متصل شوند
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ریزي فیزیکیبرنامه-2-5

ریزي آزمایشگاهعوامل مؤثر در برنامه-2-5-1

باشد و با توجـه بـه اینکـه    آن میدقیق براي ریزيخدمات آزمایشگاهی منوط به برنامهقابل قبولی از سطح دستیابی به 
الگوي یکسـان بـراي   یکيباشند، بنابراین امکان ارائهریزي آزمایشگاه تأثیرگذار میبرنامهينحوهفراوانی روي متغیرهاي 

ریـزي و طراحـی   اي بـراي برنامـه  به طور کلی اگرچه اسـتانداردها و الزامـات پایـه   .ها وجود نداردآزمایشگاهي همهطراحی 
مستلزم شناخت دقیق تمام فرآیندهاي ،ریزي دقیق براي هر آزمایشگاهبرنامهد در نظر داشت که آزمایشگاه وجود دارد، اما بای

.و باید در راستاي پاسخ دادن به شرایط و سطح آزمایشگاه مورد نظر صورت پذیردآزمایشگاه است همانآزمایشگاهی 
.ریزي آزمایشگاه پرداخته شده استدر ادامه به بررسی عوامل مؤثر در برنامه

بهداشت و درمانيشبکهریزي مدیریتیبرنامه-1-1- 2-5

هـا  ریـزي و طراحـی آزمایشـگاه   ي برنامـه ار بر نحوهاز عوامل مهم و تأثیرگذکشور هايمدیریت آزمایشگاهينحوه
باشـد کـه امـروزه در کشـورهاي     روند متمرکزسازي خـدمات آزمایشـگاهی مـی   ،عواملیکی از این. شودمحسوب می

بینی به صورت مرکزي و بزرگ در مناطق اصلی شهر پیشها به این صورت که آزمایشگاه1؛خوردپیشرفته به چشم می
هاي بیماران در مراکز اقمـاري کـه بـه ایـن     گیري از بیماران را نیز انجام نداده و نمونهلب موارد، نمونهشوند و در اغمی

هـاي مرکـزي ارسـال    هاي ایمن و سریع به آزمایشگاهشوند، اخذ و با سیستمبینی میمنظور در نقاط مختلف شهر پیش
از تجهیـزات کمتـر امـا    هـاي پراکنـده،  ع آزمایشـگاه در مقایسه با مجموهاي مرکزيدر این روش آزمایشگاه. شوندمی

ایـن خـدمات کـاهش    يخدمات آزمایشگاهی باال رفته و هزینـه يدر نتیجه سرعت ارائه؛شوندبرخوردار میترپیشرفته
شود و ممکـن اسـت   ها نمیبهداشت و درمان محدود به متمرکزسازي آزمایشگاهيشبکهریزي مدیریتیبرنامه. یابدمی

منـدي از تجهیـزات آزمایشـگاهی نیـز     یـا بهـره  ، فرآینـدهاي آزمایشـگاهی  هاي آزمایشگاهیبخشبینی ر پیشحتی د
.دنها را تحت تأثیر قرار دهریزي و طراحی آزمایشگاههایی دنبال شود که روند برنامهروش

تعداد متوسط پذیرش روزانه-1-2- 2-5

هـاي  شـوند و همچنـین تعـداد آزمـایش    پذیرش مـی هآزمایشگادرروزانه به صورت هایی کهو نمونهتعداد بیماران 
بنـابراین  . تواند داشـته باشـد  ریزي و طراحی آزمایشگاه میزایی در برنامهسهها، تأثیر بدرخواستی براي هرکدام از نمونه

ـ  .شودریزي و طراحی آزمایشگاه محسوب میمالك اصلی براي برنامه،تعداد متوسط پذیرش روزانه ه البته این تعـداد ب
روش انجـام آزمـایش  هاي درخواسـتی،  تنوع و تعدد آزمایشتنهایی قابل تعیین نبوده و به پارامترهاي دیگري همچون 

. شودتر شامل خدمات درمانی نیز میاي وسیعالبته این سیاست تنها محدود به خدمات آزمایشگاهی نبوده و محدوده1
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باید توجه نمـود  همچنین .نیز بستگی دارد)ت آزمایشگاهساعات فعالی(و پراکندگی زمانی مراجعات ) دستی یا دستگاهی(
عوامـل بـر اسـاس  این نسبت. شوندتقسیم میهاي آزمایشگاهشبختعداد متوسط پذیرش روزانه با چه نسبتی در بین 

يقابـل تعیـین بـوده و بـر نحـوه     آزمایشـگاه يهمچون سطح و نوع خدمات آزمایشـگاهی و شـرایط منطقـه   دیگري
.باشدریزي آزمایشگاه تأثیرگذار میبرنامه

از نظر تـأمین تجهیـزات و نیـروي    تتعداد متوسط پذیرش روزانه در ارقام پایین ممکن اسدهدها نشان میبررسی
هایی که ممکـن اسـت تعـداد    شود از تأسیس آزمایشگاهتوجیه اقتصادي نداشته باشد و به طور کلی پیشنهاد میانسانی

.نظر شودبیمار را داشته باشند، صرف30کمتر از يپذیرش روزانه

شدهخدمات آزمایشگاهی ارائهو سطحنوع-1-3- 2-5

تعـداد  ،هی ارتباط مستقیم به تعداد و نـوع تجهیـزات آزمایشـگاهی، فضـاي مناسـب     نوع و سطح خدمات آزمایشگا
در یک آزمایشگاه مستقل، نوع خدماتی کـه  . داردو فرآیندهاي آزمایشگاهی مورد نیازهاي پزشکان، درخواستکارکنان

این .باشدشناسی میسرمو شناسی، ایمنیشناسیشناسی، میکروببیوشیمی، خونباید ارائه گردد، حداقل شامل خدمات 
. توانـد متفـاوت باشـد   مـی یافته،و تخصیصمورد نیازتجهیزات آزمایشگاهیو هابر اساس نوع و تعداد آزمایشخدمات

باشـد کـه بـه    مجوز آزمایشگاه قابل ارائه می، بعضی دیگر از خدمات آزمایشگاهی نیز بر اساس مذکورعالوه بر خدمات
باشـد  شناسی مـی شناسی و سلولشناسی، تشخیص مولکولی، بافتواحدهاي هورمونطور مشخص در این کتاب شامل

تواند متفاوت باشـد و  رائه شوند، میاي و با چه نوعی از تجهیزات آزمایشگاهی اکه باز هم بر اساس اینکه در چه گستره
.ریزي و طراحی آزمایشگاه تأثیرگذار باشدي برنامهبر نحوه

هایر آزمایشگاهپراکندگی و همسایگی سا-1-4- 2-5

غیـره در ایـران وجـود    جمعیـت و  ،از لحاظ فاصلههابراي تأسیس آزمایشگاهتی محدودیدر حال حاضر هیچ اگرچه 
توانـد بـر متوسـط تعـداد پـذیرش      اي از شـهر مـی  ها در محدودهآزمایشگاهپراکندگی تمرکز یا ندارد، اما در هر صورت 

الزم بـه توضـیح   .ریزي و طراحی مورد توجه قرار گیردبرنامهيستی در مرحلهکه بایآزمایشگاه تأثیرگذار باشديروزانه
کـه  اسـت سـطح خـدمات آزمایشـگاهی   تنـوع و  وابسته به ،ها از طرفی همآزمایشگاهيتعداد پذیرش روزانهکهاست
.هاي همجوار را از یکدیگر متمایز نمایدتواند حتی آزمایشگاهمی

تجهیزات آزمایشگاهی-1-5- 2-5

خودکارهاي ها توسط دستگاهاغلب آزمایشو نیاز به نتایج سریع و تکرارپذیر، ه دلیل افزایش در حجم کاربامروزه 
آزمایش و یا تنظـیم  يسازي نمونهآمادهاغلب فرآیندهاي دستی محدود بهوشوندانجام میکم دست و با دخالت نسبتاً 

و فضـاي آزاد  هـاي آزمایشـگاهی  هاي فضـایی میـز  نیازباعث کاهشموضوعاین .شده استو کنترل عملکرد دستگاه 
شـود کـه افـراد    باعـث مـی  گیـرد، آزمایشگاهی صورت میتکنولوژييهایی که در زمینهپیشرفت.دشومیآزمایشگاه 

. دنهاي جدید و مهم باشتر انجام دهند تا جوابگوي افزایش سریع آزمایشکمتري کار بیشتري را در یک فضاي کوچک
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، گیردانجام میدر هر میزی که هایمیزهاي کار موجود و نوع فعالیتوسعتظرفیت هر آزمایشگاه، بر اساس حداکثر
فضاي نیاز به ،روباتیکتجهیزاتآزمایشگاهی و تمایل به استفاده از تجهیزاتافزایش از طرف دیگر .شودمشخص می

تعداد و نوع تجهیزات مورد اسـتفاده آزمایشگاه،یزي فیزیکیربرنامهپیش از بنابراین.به دنبال خواهد داشتبیشتري را
به طور .مشخص شودي تجهیزات بایستی در هرکدام از فضاهاي آزمایشگاهی با احتساب تغییر و افزایش احتمالی آینده

أثیرگـذار  آزمایشـگاه ت ریـزي و طراحـی   ي برنامـه توانند بر نحوهکلی مواردي که در ارتباط با تجهیزات آزمایشگاهی می
:باشند، عبارتند از

همچـون وزن و  تجهیـزات فیزیکـی  هـاي  تمام ویژگی(نوع تجهیزات در نظر گرفته شده تعداد و
)سازندهيبر اساس اطالعات کارخانهابعاد

   ولتـاژ، آمپـراژ، آب، فاضـالب،    (منابع مورد نیاز تجهیزات شامل تأسیسات الکتریکـی و مکـانیکی
)سازندهينیاز تجهیزات بر اساس اطالعات کارخانهمورديکشی و تهویهلوله

ي، تهویهآسان، ایمنی تجهیزاتيبه منظور استفاده) چهار طرفهر از (حریم مورد نیاز تجهیزات
و تعمیر و نگهداري آنهامناسب

 هاي مذکور این تجهیزاتجانبی همچون چاپگر و غیره و تمام ویژگیتجهیزات مورد نیاز
ـ ممنوعمثـال عنـوان بـه (خاصزاتیتجهتجهیزات با برخی ازتمجاورتیممنوع مجـاورت تی

)کانترسلبافوژیسانتر
ی و سرمایشیشیگرماتجهیزاتبادمابهحساسزاتیتجهمجاورتعدم

آیندهدرتوسعهقابلیت-1-6- 2-5

تجهیـزات،  فضایی بیشـتر بـراي اختصـاص بـه کارکنـان،      بهافزایش خدمات آزمایشگاهی نیازبا گذشت زمان و با 
البتـه الزم بـه   . کنـد را دوچنـدان مـی  در آیندهآزمایشگاهيه به توسعهلزوم توجکهشود میو غیره ایجادانبار،مبلمان

پذیري و تغییر چیدمان وجود دارد در بعضی مواقع براي تغییر در عملکرد آزمایشگاه، تنها نیاز به انعطافکه توضیح است 
ي آزمایشـگاه بـراي   بینی نیاز آینـده به معناي پیش،آیندهدرقابلیت توسعه. شتباه گرفته شودکه نباید با قابلیت توسعه ا

سـایت  يباشد کـه از محـدوده  هایی عملی میآینده اغلب در آزمایشگاهدرقابلیت توسعه. باشدافزایش مساحت آن می
موقعیـت و فـرم   شـود توصـیه مـی  .پـذیرد سایت صـورت يتواند در حوزهآزمایشگاه میيباشند و توسعهبرخوردار می

.خطی آزمایشگاه فراهم باشديساختمان آزمایشگاه طوري در محدوده سایت تعیین شود که امکان توسعه

میزان بیماردهی جامعه-1-7- 2-5

طراحـی و  ،هاي مربوطهاي با ویژگیاي از کشور و در هر شهر و منطقهآزمایشگاه مستقل ممکن است در هر نقطه
هاي مختلف در نقاط مختلف کشور متفـاوت  هاي درخواستی براي آزمایشگاهاز این رو تعداد و نوع آزمایش. ساخته شود

بـه طـور کلـی میـزان بیمـاردهی جامعـه کـه در        .شـود ریزي و طراحی به آن توجـه برنامهيبوده و بایستی در مرحله
ایـن  و طراحی آزمایشـگاه تأثیرگـذار بـوده و    ریزي هاي جغرافیایی مختلف ممکن است متفاوت باشد، در برنامهموقعیت
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و تعـداد و تنـوع تجهیـزات آزمایشـگاهی     هـاي آزمایشـگاه  بخـش تواند در اختصاص مساحت به هرکدام از موضوع می
.تأثیرگذار باشد

سطح ایمنی زیستی آزمایشگاه-1-8- 2-5

هاي ایمنـی با ویژگیهها جهت مواجهتر نیز توضیح داده شده است، چهار سطح براي آزمایشگاهطور که پیشهمان
طراحـی، اجـرا و تجهیـز    ،ریزيبرنامهينحوهدر سزایی بهتأثیرات زیستی مختلف وجود دارد که تفاوت در این سطوح، 

هـاي کشـور کـه بـه صـورت      به عنوان مثـال آزمایشـگاه  . کند که در ابتداي پروژه باید تعیین شودآزمایشگاه ایجاد می
ممکن است به هاهاي آنارتقا یابند، ویژگی3شوند، در صورتی که به سطح ب میایمنی زیستی محسو2مفروض سطح 

عمـال ایـن   توانـد ا ریزي و طراحی میبرنامهيبنابراین عدم توجه به این موضوع در مرحله. تغییر کندتصاعديصورت 
.بسیار پرهزینه کندبرداري از آزمایشگاه، غیرممکن یا بهرهيتغییر را در مرحله

زهاي ارگونومینیا-1-9- 2-5

بـراي منـاطق   توان و نـاتوان کـه ممکـن اسـت     کنندگان و کارکنان اعم از افراد کمبیماران، مراجعهجسمیشرایط
اگرچه .در نظر گرفته شوددر قالب نیازهاي ارگونومیریزي و طراحیبرنامهيد، باید در مرحلهمتفاوت نیز باش،مختلف

ریزي و طراحی نمود، اما در صورت نیاز ي افراد، برنامهارد و قابل استفاده براي همهها را باید به صورت استاندآزمایشگاه
و در بررسـی به توجه اختصاصی به نیازهاي افراد مختلف با شرایط مختلف، بایستی نیازهاي ارگونومی افـراد بـه دقـت    

.ریزي و طراحی آزمایشگاه اعمال شودبرنامه
.رگونومی ارائه شده استدر ادامه نکات مربوط به نیازهاي ا

ـ نموردی منیاسطحوطیمحدرهاآنجانماییينحوهوکاري فضامناسبی طراح.1 ـ ادرهـا آنازی نی
ـ عملکردوی ینهاتیفیکوکارکناني تمندیرضازانیمدري اژهیوطوربه،فضا ثرؤمـ شـگاه یآزمای کل

.بودخواهد
.توجه شود) مرد یا زن(براي تعیین فضاي مورد نیاز افراد، به جنسیت آنها.2
)سـانتیمتر 30× 45(سانتیمتر مربع 1400حداقلنیاز به فضاي خالصایستادهکارکنان مرد در حالت .3

) سانتیمتر30× 40(سانتیمتر مربع 1200و کارکنان زن در حالت ایستاده نیاز به فضاي خالص حداقل 
.دارند

بوده و تـا حـدي بـه عـادات، روش     شتریبی مکحداقل فضاي خالص براي کارکنان در حالت نشسته، .4
.داردنشستن و نوع فعالیت آنها بستگی

بینی فضاي مناسب براي رفت و آمد و با توجه به اهمیت راحتی و ایمنی کارکنان حین انجام کار، پیش.5
.باشدها ضروري میکارکرد آن
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بندي فضاهاتقسیم-1-10- 2-5

داردياه ویـژه ، نیاز به توجهاتأمین کارآیی مطلوب آننظور به مآزمایشگاه یکیزیفيهافضایسازماندهوتفکیک
قابـل يهـا تسـت نوع،آزمایشگاهیفرآیندهايحجم،کارکنانتعداد،شگاهیآزمایکلابعادگرفتننظردربایستیباکه

حـال و  از نیازهاي زمـان  صحیحنیازمند درك بندي فضاها تقسیم.صورت پذیردبخشهردرموجود زاتیتجهوانجام
ينـده یآيازهـا ینبـه يجـد ینگـاه یسـت یباآزمایشـگاه يفضـاها بنديي تقسیممرحلهدروباشدمیپروژه يآینده
.مبذول نمودفضاهايکاربررییتغتیقابلوشگاهیآزما

هاي آزمایشگاه ممکن است با الزامـاتی در خصـوص تغییـر    فعالیتيتغییر در حجم کاري و دامنهبا توجه به اینکه 
، از نظر وسعت یـا  روپیشنحوي باشد که متناسب با اهداف بهها بایستیفضابنديتقسیم،فضاي آزمایشگاه همراه باشد

،آزمایشـگاه فضـاهاي  بنـدي ي تقسـیم نحـوه از سایر عوامـل مـؤثر در  .قابلیت تغییر و سازگاري داشته باشد،وريبهره
:موارد زیر اشاره نمودتوان به می

فضاکاربردنوع
هاآنفیوظاشرحوفضاهردرشدهدر نظر گرفته کارکنانتعداد
فضاهربراي شدهدر نظر گرفته) هاي آزمایشگاهیتستتعداد(کارحجم
فرآیندهاي آزمایشگاهیروش انجام
فضاهاو ساختیطراحاعتبارات تخصیص داده شده براي تیمحدود
افضاهی طراحدری روانشناسي هاجنبهگرفتننظردر
هاي داخلیو ارتباطدمانیچی طراح
هافضای طراحدری المللنیبوی ملي استانداردهاتیرعا
کشیمکانیکی، الکتریکی، لوله(تأسیساتیهاي سیستم(
يکاربررییتغامکان(هافضاپذیريانعطاف(
فضاهايقابلیت توسعه
فضاهاي ارتباطینسبت
فضاهانیبارتباطنوعوفضاهانیبکارگردشتیشفاف
شگاهیآزمای کیزیفي فضادری یجابجاوحرکت

و طراحیریزيي برنامهنحوه-2-5-2

ریـزي  برنامـه «تدوینفرآیند گیرد،آزمایشگاه صورت میطراحیریزي و برنامهکه در طیفرآیندهایی ترین یکی از مهم
باشـند کـه   ریزي آزمایشـگاه مـؤثر مـی   مهي برنانحوهمتعددي بر تر اشاره شد، عوامل طور که پیشهمان.باشدمی» فیزیکی

ریز خواهد بود تا با توجه به شرایط آزمایشگاه مورد نظر، از اطالعات اولیه به تناسب برنامهيمیزان توجه به هرکدام بر عهده
.استفاده نماید
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ریزي آزمایشگاهروند برنامه-2-1- 2-5

هـاي کارشناسـان و   از نظـرات و تجربـه  گیـري  بهـره ریـزي آزمایشـگاه،   یکی از راهکارهاي مناسب بـراي برنامـه  
اي کارکنان بایستی با دیـد عملکـردي و نـه سـلیقه    با روش مصاحبه. باشدشناسی میمتخصصان آزمایشگاهی و آسیب

آمـاري  يجامعـه مشروط بـر اینکـه   ،تواند از این روشموارد میبرخی در ریزي و طراحیتیم برنامه. کار گرفته شودبه
طـراح آزمایشـگاه پـیش از    کـه  الزم به توضیح است.بهره گیردباشد، طرف و کارآمدبه صورت بیها مصاحبهو بیشتر 

درك کلـی از نیازهـاي   بایسـتی و ذهنیـت طـراح را دچـار اشـتباه کننـد،     مطرحنیازهاي رویایی خود را ،آنکه کارکنان
احـی آزمایشـگاه، مصـاحبه و ثبـت     اگـر مبنـاي طر  که البته بایستی توجه نمود .عملکردي آزمایشگاه کسب کرده باشد

نیازهاي کارکنان آزمایشگاه و انتقال اطالعات مربوطه به طراح آزمایشـگاه جهـت طراحـی مقتضـی باشـد، آزمایشـگاه       
باشـد، امـا ممکـن اسـت     گان شـوند پاسـخگوي نیازهـاي کارکنـان فعلـی و مصـاحبه     ممکن اسـت شده اگرچهطراحی
بنابراین بـه عنـوان یـک اصـل کلـی، پیگیـري و تـأمین        . جدید و آینده نباشدنیازهاي احتمالی کارکنان يکنندهتأمین

ریزي آزمایشگاه مـؤثر باشـد، امـا   تواند در روند برنامهاگرچه میشخصی کارکنان از فضاهاي آزمایشگاهیهاي خواسته
ملکردي و کـارآیی  براي طراحی باشد و طراح آزمایشگاه بایستی در جستجوي تأمین نیازهاي عکاملیتواند مالك نمی

.هاي کارآمد شودطراحی آزمایشگاهتواند منجر بهاین روش می. باشدنیزآزمایشگاه
رئیس آزمایشگاه بایستی نوع و عملکرد آزمایشگاه خود را شرح دهد تا معماران و مهندسـین مشـاور کـه اغلـب بـا      

توصـیف عملکـردي بایـد شـامل     . ننداصطالحات تخصصی آزمایشگاهی آشنا نیستند، موضوع پروژه را درك و لمس ک
ها بایستی بـه دقـت ترسـیم و    گرفته در انواع آزمایشگاهخدمات نیز باشد و روند فرآیندهاي صورتيدیاگرام روند ارائه

از طرف دیگر ممکن است یک فرآیند یا فعالیت در عین حال کـه از  . ارتباط این فرآیندها با یکدیگر مشخص شده باشد
راخـدمات يطراحـی دیـاگرام رونـد ارائـه    صـورت  شود، امکان توصیف عملکردي به تشکیل میعملکردهاي مختلف 

دیاگرام حبابی نیـز  با عنوانکه توصیف عملکردهاي آزمایشگاه با دیاگرام ارتباطات داخلیشود توصیه می. نداشته باشد
فضـاهاي  يا در جهـت چیـدمان بهینـه   شـده ر تیم طراحی، دیاگرام حبابی تهیه. داشته باشد، سازگاري شودشناخته می

.گیردکار میمختلف آزمایشگاه به
بعضی از فضـاها کـامالً شـرایط یـک فضـاي      . فهرست تمام فضاهاي مورد نیاز تهیه شودبایدطراحی،يدر مرحله

کارکنـان  هی گرود، اما سایر فضاها در جهت تأمین فضاي کافی براي فعالیت ننیاز دارانفرادي ياداري را براي استفاده
شـوند، شـامل  بینی مـی پیشانفرادي يتعدادي از فضاهایی که به منظور استفاده.شوندبینی میبا وظایف مختلف پیش

تعـدادي از  . باشـند رئیس آزمایشگاه، اتاق جلسه، اتاق استراحت کارکنان، رختکن کارکنان و سرویس بهداشتی مـی اتاق
ی، جلوگیري از آلودگی، کنترل آلودگی صوتی و غیره به فضاهاي کوچک کنترل محیطمنظورفضاهاي آزمایشگاهی به 

هاي بزرگ بـه صـورت بـاز در نظـر     در سالنبه صورت مشترك تعدادي از فضاهاي آزمایشگاهی هم . شوندتفکیک می
ظر گرفته و غیره نیز در نشو وهاي شستهمچون انبارها، اتاقو در نهایت فضاهاي پشتیبانی و خدماتی؛شوندگرفته می

کنند، امـا طراحـی   هاي اداري و سایر فضاهاي پشتیبانی و خدماتی از اصول مشخصی پیروي میطراحی اتاق. شوندمی
فضاهاي آزمایشگاهی اعم از فضاهاي اختصاصی و فضاهاي باز، تعامل مشترك بسیاري مابین کارکنان آزمایشـگاهی و  

توصیف شده و عملکـرد  مایشگاه پیش از آغاز طراحی بایستی کامالًتمام فضاهاي آز.طلبدتیم طراحی آزمایشگاه را می
.ه باشدشدتنظیمم از فضاها نیز بایستی کار رفته در هرکدالیست تمام تجهیزات به. دنآنها به دقت شرح داده شو
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و یفرآیندهاي آزمایشگاهکه شامل سطوح مورد استفاده جهت انجام شودمحاسبه میحسب مترمربع مقدار فضا بر
فضـاهاي بـین میزهـاي کـار،     . باشـد رفت و آمد کارکنـان مـی  فضاهايشو و وهاي شستقرارگیري تجهیزات، سینک

هاي مختلف آزمایشـگاه  فضاي مفید کاري در بخش.شوندمحسوب میفضاي کار ءراهروها و اطراف تجهیزات نیز جز
شـده توسـط   در نظـر گـرفتن فضـاي اشـغال    کارکنان شاغل در یک نوبت کاري، بـا يهمهبه حدي باشد که بایستی

. تجهیزات، فضاهاي بین میزهاي کار، راهروها و فضاي اطراف تجهیزات، به راحتی قادر به فعالیت باشند
شده در این کتاب بـر اسـاس مسـاحت خـالص ارائـه شـده اسـت و بـراي در نظـر گـرفتن           هاي ارائهتمام مساحت

، تأسیسـات مکـانیکی، تأسیسـات    )ها و آسانسورهاپله(ارتباطات عمودي ،)هاراهرو(ارتباطات افقیهاي سبک، جداکننده
بـراي  در نتیجـه .درصـد بـه مسـاحت خـالص اضـافه شـود      55تـا  35، باید اي در آزمایشگاهالکتریکی و عناصر سازه

صـد  در64(55/1تـا ) وريدرصـد بهـره  74(35/1يبـازه بـه عـدد   خالص مساحتباید ،ناخالصمساحتيمحاسبه
رجوع 2-2ها به جدولهاي خالص و ناخالص سطوح مختلف آزمایشگاهي مساحتبراي مشاهده.شودضرب ) وريبهره
.شود

ریزي فیزیکیتنظیم جدول برنامه-2-2- 2-5

هـاي تشـخیص پزشـکی    آزمایشـگاه ي پذیرش روزانهمتوسطریزي فیزیکی این کتاب بر اساس تعدادجدول برنامه
.ف تنظیم شده است، براي چهار تیپ مختلمستقل

کوچکآزمایشگاه -1- 2-5-2-2

ر ضـ در حـال حا . نفر در روز در نظر گرفته شـده اسـت  50ها، کمتر از تعداد پذیرش روزانه براي این آزمایشگاه
گیرند، اما با توجه به حداقل تجهیزات و فضـاي فیزیکـی  هاي مستقل کشور در این گروه قرار میاغلب آزمایشگاه

.دنها مقرون به صرفه نباشمایشگاهاین آزممکن است مورد نیاز، 

متوسطآزمایشگاه -2- 2-5-2-2

ایـن  . نفـر در روز در نظـر گرفتـه شـده اسـت     150تـا  50هـا، بـین   تعداد پذیرش روزانه براي این آزمایشگاه
ي کار این کتـاب نیـز در ایـن گـروه     د و دامنهنباشتر میي اقتصادي و کارآیی مناسبها از لحاظ صرفهآزمایشگاه

.تتعریف شده اس

بزرگآزمایشگاه -3- 2-5-2-2

در حـدود . نفر در روز در نظر گرفتـه شـده اسـت   400تا 150ها، بین تعداد پذیرش روزانه براي این آزمایشگاه
کننـده بـه   تواننـد عـالوه بـر بیمـاران مراجعـه     گیرند که میهاي کشور در این گروه قرار میدرصد از آزمایشگاه5

ي خـدمات آزمایشـگاهی تخصصـی، تحـت     خود را نیز به منظور ارائـه ي هاي محدودهآزمایشگاه، سایر آزمایشگاه
.پوشش قرار دهند
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خیلی بزرگآزمایشگاه -4- 2-5-2-2

کمتـر از .نفـر در روز در نظـر گرفتـه شـده اسـت     400از بیشـتر هـا،  تعداد پذیرش روزانه براي این آزمایشگاه
رداري از تجهیزات پیشرفته و مـدرن،  و به جهت برخوگیرندهاي کشور در این گروه قرار میاز آزمایشگاهدرصد1

.هاي تشخیص پزشکی مستقل دارندي آزمایشگاهي تمام خدمات آزمایشگاهی را در حوزهقابلیت ارائه

ها در سطوح مختلفزیربناي آزمایشگاه-2-5-3

.شودها در سطوح مختلف به صورت جدول زیر ارائه میدست آمده براي آزمایشگاهزیربناي به

هاهزیربناي آزمایشگا
1در سطوح مختلف

4الزام ـ توصیه ـ پیشنهاد3الزام ـ توصیه2الزام

حداکثرحداقلحداکثرحداقل6حداکثر5حداقل
50کمتر از 

پذیرش
288>241283>167236>7162خالص
390>325385>225320>8220ناخالص

تا 50بین 
پذیرش150

409>317371>200292>175خالص
555>430500>270395>235ناخالص

تا 150بین 
پذیرش400

686>649621>474584>433خالص
925>875840>640790>585ناخالص

400بیشتر از 
پذیرش

1060>1060986>886986>813خالص
1430>14301330>12001330>1100ناخالص

.باشدا بر حسب مترمربع میهتمام مساحت.1
مجموع مساحت فضاهایی با سطح اهمیت الزام.2
مجموع مساحت فضاهایی با سطح اهمیت الزام، توصیه.3
مجموع مساحت فضاهایی با سطح اهمیت الزام، توصیه و پیشنهاد.4
.ي مساحت لحاظ شده استهاي مربوطه بر اساس دامنهحداقل مساحت.5
بینی مساحت بیشتر نیز وجود ي مساحت لحاظ شده است و امکان پیشس دامنههاي مربوطه بر اساحداکثر مساحت.6
هاي خالص فضاهامجموع مساحت.7
)درصد35(ي سطح فضاهاي ارتباطی و دیوارها اضافههاي خالص فضاها بهمجموع مساحت.8

ریزي فیزیکیجدول برنامه-2-5-4

ي اصـلی  بـه تفکیـک فضـاهاي سـه حـوزه     ریزي فیزیکی آزمایشگاه تشخیص پزشـکی مسـتقل  در ادامه جدول برنامه
.آزمایشگاه تنظیم شده است

ها در سطوح مختلفزیربناي آزمایشگاه-2-2جدول
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)مربوط به اعداد توضیحی جدول(فضاهاکارينکات جدول مشخصات نازك
.استانتخاب شده قابل قبول يهامشخص شده در جدول با توجه به حداقلاتیخصوص.1
انـواع  ،کیسـرام ،)یمصـنوع ی وعیطب(سنگ ،لینیو: باشند عبارتند ازیمصالح پوشش کف که در کشور متداول م.2

تیـ که امکان استفاده از مصالح مذکور وجود نداشته باشد، در انتخاب نوع مصالح، رعایدر صورت. رهیو غپوش کف
توصیه،آزمایشگاهیيکنترل عفونت در فضاهاتیبا توجه به اهم. استیمشخص شده در جدول الزاماتیخصوص

.استفاده گرددو حداقل درزکیبا جوش پالستیروليهالینیکه از وشودیم
:شوندیممیسقف کاذب در کشور به دو دسته تقسییمصالح متداول پوشش نها.3

)رهیو گچ و غتسیراب(قابل برداشتریسقف کاذب غ) الف
)، چوبی، ترکیبی و غیرهPVCهاي گچی، فلزي، لپان(سقف کاذب قابل برداشت ) ب

باشـد  یمعمـار در انتخـاب راهکـار مختـار مـ     ،وجود داردهاي فضا جدارهعایق صوتی بودنکه الزام به يدر موارد.4
.)غیرهصدا و پرصدا وکميفضاهايبندمنطقه،دمانیو چیطراحينحوه،انتخاب مصالح(

شوي تی و وسایل نظافت که محتـوي اسـیدها و   وها و یا شستي دستگاهشوواستفاده از مواد شوینده جهت شست.5
به مرور زمان موجب استهالك و خوردگی مواد و مصالحی است که در معرض تماس ،باشندبازهاي نسبتاً قوي می

اي همچنـین اسـتفاده از انـواع اسـیدها در فضـاه     . دارندبه دنبالدرازمدت تجمع آلودگی را باشند و درمستقیم می
رعایت این خصوصیات جهت استحکام و پایداري مصالح ،کاري فضاهاي مربوطهدر نازكشود که مربوطه باعث می

.الزامی شود
،تالش شود تا در انتخاب مصـالح دیبا،هاکروبیمشیاز تجمع و افزايریبه منظور جلوگآزمایشگاهیيدر فضاها.6

اي گونـه ها بهپوشي کفو اجرااستفاده نشود )در سطحیفرورفتگاییبرآمدگيدارا(دار پوش بافتکفگونهاز هر
.وجود داشته باشدبین قطعات حداقل درز و شکاف که باشد

وجـود  دیده و امکان ایجاد خراشیدگی در سطح مصالح بـه مصالح آسیب،شوي زیادودر فضاهایی که به علت شست.7
باشـند؛ در نتیجـه در فضـاهاي    کنترل عفونت مناسـب نمـی  رفته و از نقطه نظرآید، ظرفیت تجمع آلودگی باالمی

استفاده از مصالح با خصوصیات مقاوم در برابر خـش و سـایش ضـروري    ،حساس جهت به حداقل رساندن این امر
.باشدمی

که در آن امکان انتقال آلودگی وجود دارد و همچنین فضاهایی که گیريو فضاهاي نمونههاي آزمایشگاهبخشدر .8
بنابراین استفاده از ؛باشداز اهمیت بسیاري برخوردار میکنترل عفونت توجه بهشود،ی زیادي در آنها تولید میآلودگ

و به انجام عملیات ضدعفونی آلودگی شدهباکتریال در سطوح فضاهاي مذکور، موجب جلوگیريمواد و مصالح آنتی
.کندفضا کمک می

.آتش در نظر گرفته شودمقاوم در برابر دیباآزمایشگاهیرونیبيهاجدارهتمام .9
ي، اختالف سطح برگچ(ناتیی، عدم استفاده از هر گونه تزیو برآمدگیسطح صاف و فاقد فرورفتگایجاد منظور از .10

ـ و پنجره، اتصـال قرن واریاتصال د(نادرست ياجراو یا اجتناب ازدر سطوح )غیرهوهاي ترکیبی بین پوشش بـه  زی
.شودبر روي دیوار می) سطوح افقی یا عمومی(باشد که موجب ایجاد فرورفتگی و یا برآمدگیمی)غیرهووارید

2به صورت منحنی با شـعاع حـداقل   باید ها طراحی کنجسطوح،تقاطعدر محل یاز تجمع آلودگيریجهت جلوگ.11
جـاد یکـه طـراح مجبـور بـه ا    يمـوارد در؛هـا باشـد  اول و یا استفاده از زوایاي باز در گوشـه يسانتیمتر در درجه

.گرددیموضوع دو چندان منیاتیشود، اهمیمضاعف در سطوح ميهایشکستگ
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يهاکنجادیباشد که باعث ازدیمغیرهويا، عناصر سازهیساتیسأتيها، عبور کانالمضاعفیمنظور از شکستگ.12
در صورت ممنوعیت ایجاد هر نوع شکستگی . شودیدر فضا م)یتجمع آلودگیکی از عوامل ایجاد (يو عمودیافق

.نیز مناسب نیستهادر کنجیمنحنایباز يایزوامضاعف، ایجاد آن حتی با
پوش وارید، )یمصنوعی وعیطب(سنگ ی،کاش،لینیو: باشند عبارتند ازیکه در کشور متداول مواریمصالح پوشش د.13

)MDF،HDF ،PVCکه امکـان  یدر صورت.غیرهگچ و رنگ و،)رهیو غنیرمال(يریمصالح خم،)رهی، لترون و غ
مشـخص شـده در جـدول    اتیخصوصـ تیدر انتخاب نوع مصالح، رعا،استفاده از مصالح مذکور وجود نداشته باشد

بـا  یروليهالینیکه از وشودیمشنهادیپآزمایشگاهیيکنترل عفونت در فضاهاتیبا توجه به اهم. استیالزام
.شودبا حداقل درز استفاده لنیاتیپلیکشبا ابعاد بزرگ با بندیشکاایکیجوش پالست

جهـت  به دلیل وجـود صـندلی   است،تیاز اهميترنییکه کنترل عفونت در سطح پاآزمایشگاهياداريدر فضاها.14
ـ مقـاوم در برابـر ضـربه و    نـازك شود از مصالحیمشنهادیپيو نگهدارریتعميهانهیو کاهش هزییبایحفظ ز ای
گیر و پاخوري استفاده شود که مقـاوم در  الزم به ذکر است باید از مصالح و یا ضربه.و پاخور استفاده شودریگضربه

.برابر خش و سایش باشد
پذیر اسـت در تمـام   شوي آنها به سهولت امکانود و شستناستفاده از مصالحی که حداقل جذب گرد و غبار را دار.15

.نیستندهاي گچی با اندود رنگ داراي این شرایط طور کلی دیواربه. شودتوصیه میآزمایشگاهیفضاهاي 
ـ  جـاد ی، اینور مخفـ تواند شامل آید، میکه بر اثر تزئینات یا اجراي نادرست به وجود مییسطح افق.16 نیاخـتالف ب

در تمامی فضاهاي غیره باشد که اجتناب از آنها ویداخلي، کف پنجره)تاقچه(ي واریکنسول دجادی، اواریسطوح د
.شودتوصیه میآزمایشگاهی
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)مربوط به اعداد توضیحی جدول(هانکات جدول مشخصات در
،، الزم به ذکر است تمام ابعاد ارائه شدهباشدیمتر مسانتی210بخش نیايدرهایتمامبراي حداقل ارتفاع مناسب .1

.چارچوب آن باید جداگانه محاسبه شودباشد و اندازه خالص بازشوي درها می
باشـد و معمـار تنهـا در    یمشخص شده است، حداقل قابل قبـول مـ  يشنهادیپاییکه با عالمات الزامییهااندازه.2

.تر مختار استانتخاب موارد بزرگ
:توجه کردریبه نکات زدیشده است باشنهادیپیکیالکترونيکه درهاییدر فضاها.3

ـ بـه خـدمات تعم  عیسریامکان دسترسدینوع درها، طراح بانیاتیحساسبا توجه به ) الف را در يو نگهـدار ری
.ردیپروژه در نظر بگياجرايمنطقه

از يریمناطق آتش جهت جلوگيدرهاعیامکان باز و بسته شدن سريدر مواقع آتش سوزنکهیبا توجه به ا) ب
استفاده شود ییمگر آنکه از درهااستفاده نموددینبایکیرونالکتيدارد ، از درهایاتیحتیورود دود و آتش اهم

.بسته شوندعی، سریکیطور مکانمواقع و در حالت قطع برق بهنیکه در ا
با توجه به هزینه باالي ساخت و نگهداري فضاهاي بیمارستانی، به حداقل رساندن زیر بناي این مراکز حائز اهمیت .4

وجود ندارد، )کشویی مکانیکی یا الکترونیکی(نوعیت براي استفاده از این نوع دراست، بنابراین در فضاهایی که مم
را  عفونـت انتشـار و همچنـین  از آنها آسان اسـت  استفاده ،ندارندمین حریمأبه تينیازکهدلیلاینها بهتعبیه آن

.شودپیشنهاد میکنند،بهتر کنترل می
به طور کلی مطابقت ندارند،ل و ضوابط حاکم بر درهاي بیمارستانیاصوکه با آندرهاي کشویی مکانیکی به دلیل.5

.توان در نظر گرفتمی) هاي تاسیساتی و غیرهاتاق(د و فقط در فضاها و شرایط خاص نشوپیشنهاد نمی
همچنین در صورتی .)درهاي بادبزنی در دو طرف(حریم بازشوي آن در نظر گرفته شود باید ، هادرتمامیدر تعبیه.6

امکان ایجاد حریم براي در به بیرون فضا وجود داشته باشد، جهت رعایت ضوابط ایمنی و تخلیه اضـطراري در  که
. شود بازشوي در به سمت بیرون باشدزمان بحران، پیشنهاد می

م جهت حفظ حریبند استفاده از آرامدر فضاهاي با میزان آلودگی باال و همچنین در فضاهایی مانند رختکن کارکنان .7
کنند و یـا بایـد در   میتولیدفضاهایی که آلودگی صوتی باالییهمچنین در. استشخصی و محرمیت افراد الزامی 

.شودبند مفید واقع میمقابل آلودگی صوتی محافظت شوند، استفاده از آرام
باشـد ،  مولی مـی هاي موجود، درهاي فضاها معموالً به صورت لوالیی با قفل و دستگیره معدر بعضی از بیمارستان.8

باشـد،  هاي بیمارستانی مـی ترین عوامل انتقال آلودگی و میکروبهايِ در جزء اصلیولی با توجه به اینکه دستگیره
اي افقـی و  هـاي میلـه  و با دستگیره) جهت امنیت(شود با تعبیه درهاي الکترونیکی و یا بادبزنی با قفل پیشنهاد می

). به جزء فضاهایی که با توجه به شرایط خاص، موارد دیگر الزام شده اسـت (عمودي این تماس را به حداقل رساند
. در صورت استفاده از این نوع درها حریم باز شدن درها از هر دو طرف باید منظور گردد

در هـم  کلیـد عالوه بر مدیر یا ریـیس آزمایشـگاه، یـک    الزم است که ،هر فضایی که درِ آن قابل قفل شدن باشد.9
جهـت  ي قفل گیرند، تعبیهمورد استفاده قرار نمیدائم در فضاهایی که به صورت . ئول مربوطه قرار بگیرداختیار مس

.الزامی استحفظ امنیت تجهیزات 
که به راهروهـاي محـل تـردد ترولـی و تجهیـزات متحـرك بـاز        درهایی گیر بر روي سطح خارجی ي ضربهتعبیه.10

. شوند، الزامی استمی
.شودایی درها، تعبیه پا خور در تمامی فضاها پیشنهاد میجهت حفظ دوام و زیب.11
اسـتفاده از  ی،عمومیمهو نیعمومياز برخورد و تداخل افراد در زمان ورود و خروج به فضاهایريجلوگمنظوربه.12

د که باشيابه گونهبایددر يبر روسادهشیشهیريو محل قرارگابعاد. شودیمیشنهادپ) دارشیشه( خوریشهدر ش
).یمترسانت15×70ابعاد (به داخل فضا به صورت محدود و کنترل شده باشد یدد
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آزمایشگاه تشخیص پزشکی وابسته-2-6

زمایشگاهآاگرچه.باشدکار این کتاب آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقل میي ، دامنهه استتر اشاره شدهمانطور که پیش
و بیمارستانتشخیص پزشکی آزمایشگاهباهاییماهیت فرآیندهاي آزمایشگاهی شباهتي در زمینهتشخیص پزشکی مستقل

و فرآیندهاي کلیخدمات پشتیبانی،بخشیبخشی، روابط برونبه جهت روابط درونهایی نیزتفاوتاماس دارد،آزمایشگاه اورژان
.شودپرداخته میهازمایشگاهاین آکلیاتی ازيبه ارائهکه در این قسمت ها داردبا آن

بیمارستانآزمایشگاه -2-6-1

هـاي آن، در  هاي بیمارسـتان و سیاسـت  تخصصي دامنهمستقل بر اساسشده در آزمایشگاه خدمات آزمایشگاهی ارائه
آزمایشـگاه بیمارسـتان بـا    کلـی  هـاي هـا و شـباهت  تفـاوت در ادامه به بررسی . باشدآزمایشگاه بیمارستان نیز قابل ارائه می

.پرداخته شده استو نکات مربوطهآزمایشگاه مستقل

با تشخیص پزشکیبینی یک آزمایشگاه پیشدر هر بیمارستانهاي وزارت بهداشت،طبق دستورالعمل.1
خـدمات  ي آزمایشـگاه بیمارسـتان مسـئولیت ارائـه    .باشـد مـی الزامی،هاي آزمایشگاهیبخشحداقل 

کننده به بیشترین بیماران مراجعه.بر عهده داردرابه بیماران سرپایی و بستري بیمارستانآزمایشگاهی 
دهند که فراوانی ایـن بیمـاران هـم بـه ترتیـب از      کیل میآزمایشگاه بیمارستان را بیماران سرپایی تش

بـه طـور   نیـز، در رابطه با بیمـاران بسـتري در بیمارسـتان   .باشدبخش درمانگاه و بخش اورژانس می
.شودو به بخش آزمایشگاه ارسال میگرفته شده ها از آنوردنظري منمونهمعمول

زیر نظـر مرکـز درمـانی    ،شودبینی میمارستان پیشآزمایشگاه وابسته که در مراکز درمانی همچون بی.2
نـوع و سـطح خـدمات    بسـتگی بـه  ، دهـد مـی رائـه ای که نوع و سطح خدماتوشوداداره میمربوطه 

ي خـدمات آن بـه بیمـاران داخـل و     ي ارائهدامنههمچنین .داردهاي آن بیمارستان مربوطه و سیاست
.شودیتی تعیین میهاي مدیراساس سیاست، برنیزخارج بیمارستان

یـا سـاختمان  در داخـل بایسـتی بخشـی مطلـوب،  با رعایت روابط برونآزمایشگاه بیمارستانموقعیت .3
یـا داخـل   نزدیـک  يدر فاصـله آزمایشـگاه بیمارسـتان   شودتوصیه می. تعیین شودمربوطهيمحوطه

.شودهاي بیمارستان نزیاد با بخشيفاصلهبینی شود تا منجر به ایجادپیشساختمان بیمارستان 
کـه  هاي درمانی بیمارستان نیاز به داشتن تجهیـزات آزمایشـگاهی ندارنـد، مگـر آن    کدام از بخشهیچ.4

از لحـاظ . نتـایج آزمـایش بسـیار پراهمیـت باشـد     يگیري تـا ارائـه  نمونهمدت زمان سرعت عمل در
مایشـگاه بـزرگ و   هاي عمـومی و تخصصـی در یـک آز   اقتصادي بهتر است که آزمایشعملکردي و

و با باالترین ترین هزینهبا کمهاهایی امکان انجام آزمایشدر چنین آزمایشگاه. مرکزي صورت پذیرد
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کـارآیی را بـراي   بیشـترین  تواندمی،ها به صورت مرکزيآزمایشگاهبینی پیش. شودت مقدور میکیفی
صـورت  در با ایـن حـال  . شدداشته بااز تجهیزات به دنبالکارکنان، مدیریت، کنترل کیفیت و استفاده

اعمـال  همچـون ییهـا بخشدر1بینی آزمایشگاه اقماريپیشي آزمایش، نیاز فوري به دریافت نتیجه
الزم بـه  . ، مغایرتی بـا عملکـرد آزمایشـگاه نـدارد    زایمان و اورژانساعمال ویژه، هاي جراحی، مراقبت

.شوندیشگاه اصلی اداره میهاي اقماري زیر نظر آزماآزمایشگاهکه توضیح است 
ریـزي و  شـود برنامـه  توصیه مـی اما؛وجود نداردآزمایشگاه در بیمارستانمکان قطعی و واحدي براي .5

ــتان  ــگاه بیمارس ــی آزمایش ــایتمندي  طراح ــزان رض ــزایش می ــتاي اف ــان و  در راس ــاران، کارکن بیم
عالوه بر کهطوري تعیین شودموقعیت آزمایشگاه در بیمارستان بایستی .کنندگان صورت گیردمراجعه
دسترسی بیماران و کارکنـان  ،هاي بیمارستانبخشی مطلوب با سایر بخشروابط برونبرقراري امکان 

را بایـد در یـک مکـان    آزمایشـگاه ،آلدر حالـت ایـده  . ر باشدمیسنیز با کمترین تداخالت عملکردي
بـه  مطلوبنـا غیرضروري و رد تا ترددهايبینی کپیش) به دور از سایر مسیرهاي بیمارستانی(تردد کم

.برسدحداقل
شود آزمایشگاه بیمارستان به خصوص در شرایطی که تردد بـاالي بیمـاران بـه آن صـورت     توصیه می.6

ي گیـري در طبقـه  پـذیرش و نمونـه  يکه حـوزه ؛ مگر آنبینی شودهمکف پیشيگیرد، در طبقهمی
دیگـر مـرتبط   يبه سایر فضاهاي آزمایشگاه در طبقـه بینی شده و با یک ارتباط مطلوب همکف پیش

.باشد
حداقل تا آیندهفیزیکی آن دريشود در تعیین موقعیت آزمایشگاه بیمارستان، امکان توسعهتوصیه می.7

.در نظر گرفته شوددرصد20
ر شـود، بایسـتی د  ي آن محسوب مـی پذیري آزمایشگاه نیز که متفاوت از قابلیت توسعهمیزان انعطاف.8

بـا توجـه بـه پیشـرفت روزافـزون تکنولـوژي،       ریزي و طراحی آزمایشگاه در نظر گرفته شود تـا برنامه
.وجود داشته باشدآن تغییر چیدمان آسانهاي آزمایشگاهی، امکان تجهیزات و روش

بستري هايزمایشگاه بین بخش بیماران سرپایی و بخشآشودمیپیشنهادهاي کوچک در بیمارستان.9
گیـري  فضـاهاي نمونـه  شـود پیشـنهاد مـی  هـاي بـزرگ،  در بیمارسـتان و تان قرار داشته باشدبیمارس

.ودشدر نظر گرفتههاي بیماران سرپایی اختصاصی در بخش
ریزي فیزیکی ترین عامل در برنامهمهم،هاي روزانهمشابه با آزمایشگاه مستقل، متوسط تعداد آزمایش.10

هـا در آزمایشـگاه بیمارسـتان ارتبـاط     آزمـایش عو تنـو تعـداد . شودآزمایشگاه بیمارستان محسوب می
حال عوامل بسیار دیگري نیـز بـر   با این. هاي آن داردهاي بیمارستان و تخصصمستقیم با تعداد تخت

توجه به ایـن نکتـه نیـز    . شوندباشد که بایستی به دقت بررسی ها مؤثر میآزمایشعو تنوتعیین تعداد
تکنولـوژي،  پیشـرفت دچار تحول شده اسـت و بـا   هاروش انجام آزمایشروزه امباشد کهضروري می

.فراهم شده استتربیشتر در یک فضاي کوچکهايامکان انجام آزمایش

1 Satellite Laboratory
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بـه  مساحتمترمربع5/2تا 5/1، در حدودخوابیتخت500کمتر ازهايبه طور کلی براي بیمارستان.11
ایـن  کـه بایستی توجه نمـود .شوداختصاص داده میاه آزمایشگبه مساحتازاي هر تخت بیمارستان،

هاي با تعداد شود و در بیمارستاننزدیک می5/2هاي با تعداد تخت کمتر به عدد ضریب در بیمارستان
.شودنزدیک می5/1تخت بیشتر به عدد 

ش بخـ در مجـاورت  بانـک خـون  .شـود بینی می، بانک خون پیشیهاي بیمارستانمایشگاهآزلبدر اغ.12
، بایـد فضـاهاي   اهدا خـون هـم انجـام شـود    گیرد و در صورتی که در بیمارستانقرار میشناسیخون

شخص اهداکننده خون، فضاي گرفتن نمونـه بـراي   ي فضاي معاینه. بینی شوددریافت خون نیز پیش
دیگر، فضاي اخذ خون، فضـاي اسـتراحت  يسادههايانعقاد خون و سایر آزمایشهايانجام آزمایش

در صـورتی کـه   . شوندمحسوب میاین فضاها يخون و فضاهاي نگهداري خون از جملهياهداکننده
هـاي مـورد نیـاز بـراي     خون صورت نگیرد، بانک خون تنها منحصر به یخچـال ياهدا،در بیمارستان

.شودهاي خونی میو فرآوردهتامخوننگهداري 
هاي اورژانسـی و  دهی تستگیري و جوابیع در نمونهتسربا بخش اورژانس به دلیلآزمایشگاهارتباط .13

کـه در تعیـین   هاي خونی جهت موارد اورژانسی بخش نیز اهمیـت زیـادي دارد  تأمین خون و فرآورده
.تواند تأثیرگذار باشدارتباط بین این دو بخش می

قعی کـه  در مـوا کـه  اي باشـد  بـه گونـه  در آزمایشـگاه شود موقعیت قرارگیري بانک خـون توصیه می.14
.د، امکان فعالیت بانک خون به صورت مستقل فراهم باشاستتعطیل آزمایشگاه

کارشناســان و متخصصــانخســتگی ذهنــی و جســمی بســیاري را بــراي ،فرآینــدهاي آزمایشــگاهی.15
مطلوب در باال بردن بـازدهی  انداز چشمآزمایشگاهی به دنبال دارد؛ از این رو تأمین نور طبیعی و حتی 

بینـی  شود از پیشبنابراین توصیه می.سزایی داردهر نهایت دقت نتایج آزمایشگاهی تأثیر بکارکنان و د
.زیرزمین اجتناب شوديهاي فاقد نور طبیعی یا داراي نور کم، همچون طبقهآزمایشگاه در موقعیت

بینـی شـده  به درسـتی پـیش  بیمارستانهاي در صورتی که روابط عملکردي آزمایشگاه با سایر بخش.16
د بود کـه در مقایسـه بـا    نکنندگان به آزمایشگاه محدود به برخی از بیماران سرپایی خواهباشد، مراجعه

آزمایشگاه مستقل، منجر به حضور تعداد کمتري از بیماران در آزمایشگاه شـده و اخـتالل کمتـري در    
داخل آزمایشـگاه،  کنندگان در به طور کلی افزایش حضور مراجعه.عملکرد آزمایشگاه ایجاد خواهد شد

.به دنبال خواهد داشتنیز ازدحام و مشکالت مدیریتی را 
، امـا بـراي   شـود محسـوب مـی  ها، یک عامل کلیدي در میزان درآمد آزمایشـگاه  آزمایشتعداداگرچه .17

تعـداد  بودن بنابراین پایین .دباشمالی آن میيتر از جنبهمهم،نتایج آزمایشدریافتپزشکان سرعت 
خـدمات  ي هاي روزانه نباید مانع از برخورداري آزمایشگاه از امکانات مطلـوب و ارائـه  یشمتوسط آزما

.پزشکی شودصحیح هاي گیريآزمایشگاهی دقیق به بیماران در جهت کمک به تصمیم
تشـریحی شناسیو آسیبشناسی بالینیآسیبيحوزهتوان به دو میراآزمایشگاه بیمارستانیعملکرد.18

.نمایداي را ایفا مینقش عمدهبالینی شناسیآسیبيحوزههاي عمومی، در بیمارستانتقسیم نمود که
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توان در ارتباط مستقیم با تعداد آزمایشگاه را نیز میتشریحیشناسیي آسیباز طرف دیگر نقش حوزه
.گرفته در بیمارستان فرض نمودو نوع اعمال جراحی صورت

و به طور کلی چهار نوع ارتباط بـراي آن دارد؛ 3ستان ارتباط درجه هاي بیماربا سایر بخشآزمایشگاه.19
:باشدمفروض می

آزمایشـگاه  بـه یـا اورژانـس  انجام آزمایش از طریق درمانگـاه براي سرپاییبیماران:ارتباط بیمار
هاي مربوطه ممکن اسـت بـه   بر اساس سیاستنیز بیمارستان ازو بیماران خارجشوندمعرفی می

مسـیر دسترسـی بیمـاران بـه     .قیم یا از طریق درمانگاه به آزمایشگاه مراجعه نماینـد صورت مست
آزمایشگاه از اهمیت بسیاري برخوردار بوده و نباید منجر به تشدید ترددها در مسیرهاي ارتبـاطی  

پـذیرش و  يحـوزه که ارتباط بیمار تنهـا محـدود بـه   باید توجه داشتهمچنین. بیمارستان شود
.فضاهاي آزمایشگاه نداردسایرباشد و ارتباطی باآزمایشگاه میگیري نمونه

اعمـال  ویـژه،  هـاي هاي بستري، مراقبـت بخشکارکنان بیماران توسطيهانمونه: ارتباط نمونه
بـه بخـش آزمایشـگاه منتقـل     جهت بررسـی و مطالعـه  ، اخذ وزایمان و اورژانساعمال جراحی، 

ها، از سیسـتم نئوماتیـک   ها و سرعت انتقال آنشود جهت ایمنی بیشتر نمونهتوصیه می.شودمی
.ها استفاده شودبراي انتقال نمونه

باشدمیمربوط به دسترسی کارکنان آزمایشگاه و یا بیمارستان :ارتباط کادر.
 و لوازم مصرفی مربوط به مسیرهاي ارتباطی جهت تأمین اقالم:آزمایشگاهیاقالم و لوازمارتباط

.دنشوهاي پشتیبانی بیمارستان تأمین میباشد که از طریق بخشآزمایشگاه می
وکنـد هاي بـزرگ اهمیـت بیشـتري پیـدا مـی     ر بیمارستاننئوماتیک دي سیستم شبکهبرخورداري از .20

کـرده و لـزوم مجـاورت    ریزي و طراحی بیمارسـتان و آزمایشـگاه آن را متحـول    روش برنامهتواند می
ي سیسـتم شـبکه  هنگام بررسـی نیـاز بـه    .هاي پراهمیت بیمارستان را از بین ببردآزمایشگاه با بخش

هـاي مکـرر و نیـاز بـالینی     هـاي سـاخت آن را بـا هزینـه    طراحان باید هزینه،وماتیک در بیمارستاننئ
.بیمارستان به این سیستم مورد تحلیل قرار دهند

شـود رخـتکن محلـی    فرآینـدهاي آزمایشـگاهی، توصـیه مـی    يهها و خطرات بالقوبا توجه به آلودگی.21
.بینی شودآزمایشگاه پیشبخش براي ) اختصاصی(

گیرد، بنـابراین لزومـی بـه    با توجه به اینکه فرآیندهاي مالی آزمایشگاه زیر نظر بیمارستان صورت می.22
ي آزمایشـگاه  هاي مالی و حسابداري به صورت مسـتقل بـرا  بینی فضاهاي مربوطه همچون اتاقپیش

ي خدمات آزمایشگاهی از بیمـاران در  الزحمهالبته الزم به توضیح است فرآیند دریافت حق.وجود ندارد
1.گیردداخل آزمایشگاه صورت می

در بیمارستان با توجه به امکان برخورداري از انبار مرکزي، امکان کاستن از میزان مسـاحت انبارهـاي   .23
.داردداخل آزمایشگاه بیمارستان وجود

.شوده آزمایشگاه تحویل میي خدمات آزمایشگاهی به صندوق بیمارستان واریز و رسید آن بهاي دولتی، هزینهها به خصوص بیمارستاندر اغلب بیمارستان1
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بـه منظـور رعایـت اصـول کنتـرل      بینی غذاخوري براي کارکنـان آزمایشـگاه،   در صورت نیاز به پیش.24
شـود کـه   این مورد سبب آن نمی.بایستی در غذاخوري مرکزي بیمارستان در نظر گرفته شودعفونت، 

.در داخل بخش آزمایشگاه، آبدارخانه در نظر گرفته نشود
لوازم، اقالم شو و استریلوخدمات شستيولیت ارائهل مرکزي مسئبخش استریدر بیمارستاناگرچه.25

شـو و اسـتریل   واز اتـاق شسـت  بایـد و تجهیزات را بر عهده دارد، اما همچنان آزمایشگاه بیمارسـتان 
.انجام شودتمام وسایل و لوازم مربوطه در داخل بخششو و استریل وشستو بوده برخوردار 

هاي آزمایشگاهی ممکـن اسـت بـه صـورت مرکـزي در بیمارسـتان      ماندپسخطرسازي فرآیندهاي بی.26
.صورت پذیرد
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مسیر انتقال نمونه
مسیر تردد بیماران

مسیر تردد کارکنان
مسیر انتقال اقالم و لوازم

بخش درمانگاه

بخش اورژانس

بخش اعمال جراحی

)ICU(هاي ویژه بخش مراقبت

هاي بستريبخش

)NICU(ادانهاي ویژه نوزبخش مراقبت

)LDRسنتی و (بخش اعمال زایمان

)ICCU(هاي ویژه قلب بخش مراقبت

بخش اداري

رختکن مرکزي

بخش انبار مرکزي

بخش رختشویخانه

داريکاخ

خطرسازي زبالهآوري و بیمرکز جمع

واحد تعمیرات و نگهداري

آزمایشگاه 
تشخیص 

پزشکی
)بیمارستان(

هاي داخلی در آزمایشگاه بیمارستانارتباطمودار ن-3- 2شکل 
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اورژانسآزمایشگاه-2-6-2

ی،درمـان اقـدامات وتشـخیص بـه منظـور  هانآسریع جوابافتیدرکهشوندیمموارديشاملیاورژانسهايآزمایش
بـه دنبـال داشـته    ماریبيبرایجانعوارضوممکن است تهدید خطر،موقعبهیدهجوابدرخیرأتهرگونهوبودهيضرور
زمانی بین تحویـل نمونـه بـه آزمایشـگاه تـا      ي که عبارت است از فاصله1کارييزمان چرخهمدتدر این خصوص .باشد

بینـی  پـیش ها یک یا چنـد آزمایشـگاه اورژانـس   بیمارستانبرخی در از این رو .استدهی، از اهمیت بسیاري برخوردار جواب
رسـتان تعطیـل  و در مـواقعی کـه آزمایشـگاه بیما   ارائه کردهزمان ترین کوتاهرا در مورد نیازتا خدمات آزمایشگاهیشود می

.ارائه دهدخدمات آزمایشگاهی ) سرپایی و بستري(اورژانسی ، به بیماران است
.در ادامه نکات مربوط به آزمایشگاه اورژانس ارائه شده است

ود تا تداخلی شبینی ژانس به صورت مستقل از آزمایشگاه بیمارستان پیششود آزمایشگاه اورتوصیه می.1
بینی آزمایشگاه اورژانس بـه صـورت   با این حال پیش؛در انجام فرآیندهاي آزمایشگاهی صورت نگیرد
.مستقل بودن آن، مغایرتی با عملکرد آن نداردنیمهبخشی از آزمایشگاه بیمارستان و البته به شرط 

و اهمیـت با توجـه بـه فراوانـی   کهن موقعیت آزمایشگاه اورژانس بایستی توجه شوددر خصوص تعیی.2
و هـاي ویـژه  مراقبـت ،هاي اورژانسخدمات آزمایشگاه اورژانس به بیماران اورژانسی در بخشي ارائه

در . هـا در نظـر گرفتـه شـود    بـا ایـن بخـش   مناسـب يدر فاصلهآزمایشگاه اورژانس،اعمال جراحی
که بخـش  باشد مگر آنهاي بزرگ اولویت نزدیکی آزمایشگاه اورژانس با بخش اورژانس میبیمارستان

.اورژانس از آزمایشگاه اختصاصی برخوردار باشد
ي کـه رابطـه  بینی آزمایشگاه اورژانس در داخل بخش اورژانـس وجـود دارد بـه شـرط آن    امکان پیش.3

بینی آزمایشگاه اورژانس به طور کلی پیش.هاي مرتبط بیمارستان تأمین شده باشدمطلوب آن با بخش
در مـورد نیـاز  هاي بیمارستان و حجم خدمات آزمایشگاهیبر اساس سیاستاورژانسدر داخل بخش

.باشداورژانس قابل تعیین می
شود کـه نیـاز بـه تشـخیص سـریع      در بعضی مواقع پزشک جراح هنگام جراحی با شرایطی مواجه می.4

برداشـته و جهـت   رااي از بافـت مـورد نظـر   الزم دارد؛ در این مواقع نمونـه جهت انجام اقدام بیماري 
آزمـایش را  يتا نتیجهکندبه آزمایشگاه ارسال می،2انجمادآن با روش تشریحیشناسیبررسی آسیب

از ایـن رو دسترسـی   . دریافـت کنـد  حین عمل جراحـی  ) دقیقه15اغلب کمتر از (ترین زمان در کوتاه
) قسمت برش بافت منجمد(تشریحیشناسیآسیبيحوزهاز بخش اعمال جراحی به مناسب و سریع 

اخل بخش به عنوان یک آزمایشگاه اقماري در دبخشاین نیزمواردبعضیدر . بینی شودبایستی پیش

1 TAT (Turn Around Time)
2 Frozen Section
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متخصـص  امکـان دسترسـی سـریع    بایسـتی در ایـن صـورت  .شـود گرفته میاعمال جراحی در نظر
.تجهت ارزیابی نمونه و مشورت با جراحان در نظر گرففضا رانبه ایتشریحیشناسیآسیب

از آزمایشگاه بیمارستان در نظر گرفته شـود، بایسـتی امکـان    جزئی اورژانسدر صورتی که آزمایشگاه.5
فعالیت آن وجـود داشـته   ورود مستقل به آن در نظر گرفته شود تا در مواقع تعطیلی آزمایشگاه، امکان 

کننده به آزمایشگاه تداخلی بیماران مراجعهاي باشد کهطراحی آزمایشگاه به گونهشودتوصیه می. باشد
.با مسیرهاي عملکردي آزمایشگاه اورژانس ایجاد نکنند

شـود  از آزمایشگاه بیمارستان در نظر گرفته شود، توصیه مـی جزئی در صورتی که آزمایشگاه اورژانس .6
رژانسـی و غیراورژانسـی تفکیـک    ها بـراي بیمـاران او  مونهسازي نمسیرهاي انتقال نمونه و روند آماده

بینی ارتباطی بین آزمایشگاه اورژانس و بخش اورژانس پیشي توان دریچهدر این خصوص می1.دنشو
.ها با سرعت و امنیت بیشتري صورت پذیردنمود تا انتقال نمونه

زمان کمتر از چند دقیقه تا یک اورژانسی بر اساس نوع آزمایش مربوطه بایستی در مدتهايآزمایش.7
.شودساعت و در گاهی موارد تا دو ساعت، انجام و گزارش 

قـرار  تشریحیشناسیشناسی و آسیبخدمات بیوشیمی، خوني هاي اورژانسی در حوزهاغلب آزمایش.8
.گیرندمی

خـدمات مربوطـه   يارائهيروز و در تمام روزهاي سال آمادهشبانهآزمایشگاه اورژانس در تمام ساعات .9
،بنابراین دسترسی آسان به این آزمایشگاه با در نظر گرفتن شرایط ایمن براي کنترل ترددهـا .باشدمی

.بایستی در نظر گرفته شود
شود در آزمایشگاه اورژانس امکانات رفاهی بیشتري در مقایسه با آزمایشگاه بیمارستان براي توصیه می.10

تر با امکان خوابیـدن  توان به اتاق استراحت مناسباین امکانات میاز . کارکنان آن در نظر گرفته شود
.موقت کارکنان اشاره نمود

بیوشـیمی،  رتـوان بـه آنـاالیز   شود، میاز تجهیزات مهمی که در آزمایشگاه اورژانس در نظر گرفته می.11
.نمودشناسی، سانتریفیوژ، پیپت، یخچال، فریزر، میکروسکوپ، انکوباتور اشاره آناالیزر خون

بایستی تجهیزات مهم آزمایشگاه همچون آناالیزرها ،با توجه به حساسیت عملکرد آزمایشگاه اورژانس.12
بـه سـرعت   در شرایط مـورد نیـاز  را به تعداد بیشتر در نظر گرفت تا امکان جایگزین نمودن تجهیزات

.پذیر باشدامکان
از اهمیت بـاالیی  ،یی از مواد مورد نیازمساحت انبارها در آزمایشگاه اورژانس براي نگهداري حجم باال.13

.باشدآن نیز از حساسیت باالیی برخوردار میبرخوردار بوده و کنترل شرایط نگهداري 
نئوماتیک براي آزمایشگاه اورژانس از اهمیت بیشتري در مقایسه با سایر ي مندي از سیستم شبکهبهره.14

ي زم به توضیح است برخورداري از سیستم شبکهال.باشدها و واحدهاي بیمارستان برخوردار میبخش
.ها را حتی در شرایط دور بودن، حفظ کندمطلوب بین بخشي تواند رابطهنئوماتیک می

هاي اورژانسی را بدون هاي اورژانسی، روند انجام آزمایشسازي نمونه به صورت مشترك، بایستی به کمک تمهیداتی همچون تفکیک رنگ ظروف نمونهبینی اتاق آمادهدر صورت پیش1
ي مربوطـه از وي اخـذ و ارسـال    شود و فقـط نمونـه  هاي اورژانسی، در اغلب موارد بیمار وارد آزمایشگاه اورژانس نمیتوضیح است جهت انجام آزمایشالزم به. وقفه در جریان انداخت

.شودمی
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مقدمه-3-1

؛آیـد یکی از ارکان اصلی و ضروري به حساب مـی صحیحتشخیص، سالمت در یک جامعهيو ارتقاحفظ ،روند برقراريدر
هـاي نـوین و تجهیـزات مـدرن     مندي از روشبدیهی است که تشخیص صحیح متکی بر معلومات و دانش پزشکی در کنار بهره

بـا توجـه بـه    گذر زمان،متمادي بوده که در طیهايترین اصول تشخیص براي سالیاساسیشگاهی از تشخیص آزما. باشدمی
خیص را فـراهم  شـ متفـاوتی جهـت پـایش و ت   ونوینو راهکارهاياي و علوم مهندسی، تجهیزاتپیشرفت علوم تشخیصی پایه

شـود و  شده توسط این تجهیزات فراهم مـی اساس اطالعات پایشمتخصص آزمایشگاهی بر یک تشخیص بدون شک. اندآورده
د و نشـو و دستی به مرور کنار گذاشته مـی هاي سنتیافزایش یافته و روشجدیدوابستگی به تجهیزات،علوممتداومبا پیشرفت

بدیهی اسـت وابسـتگی   . ردگیدستگاه صورت میتنها جهت بررسی صحت یا کالیبراسیون ،بدون کمک دستگاههاانجام آزمایش
ي و بخش بزرگی از بار کاري آزمایشگاه بر عهـده هناپذیر بودآزمایشگاهی انکارروز بهخیص طبی به تجهیزات شیک آزمایشگاه ت

.باشداین تجهیزات می
ت تجهیـزات  لیسي ئهاو پس از آن به اراستهدر ادامه به شکلی اجمالی به معرفی برخی تجهیزات آزمایشگاهی پرداخته شد

یـک آزمایشـگاه عمـومی    بخش هـاي آزمایشـگاهی بـر اسـاس     الزم به توضیح است.شده استگاهی پرداخته فضاهاي آزمایش
و سـایر  تخصصـی و فـوق تخصصـی   هـاي تـک  هآزمایشـگا به منظور دسترسی به الزامـات تجهیـزات  بینی شده وپیش) جنرال(

. رجـوع شـود  مورد تأیید آزمایشگاه مرجع سالمتبه منابع و مراجع بایدباشند،ي این کتاب میهایی که خارج از دامنهآزمایشگاه
هاي آزمایشگاه مرجع سالمت ها و دستورالعملنامهرعایت آیینهاي کشور در حال حاضر ملزم بهآزمایشگاهالزم به توضیح است 

.باشندمی

معرفی تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی-3-2

بنديمیز-3-2-1

با توجه به گردش و ي گذشته، بنا به نیاز و نوع آزمایشگاه تخصصی هاآزمایشگاهی، در طول سالهايطراحی میزبندي
فرآیندهاي آزمایشگاهی در گذشـته بـه صـورت دسـتی و بـر روي      غلبا. اندتکامل یافتههر فضاي آزمایشگاهیکار خاص

ـ  . گرفتمیزهاي کاري انجام می گیرنـد، امـا اغلـب    ه همـان روش صـورت مـی   اگرچه بعضی از فرآیندهاي رایج همچنـان ب
بـا دقـت، سـرعت و امنیـت بیشـتري صـورت       ،تجهیزاتی با تکنولـوژي مـدرن  ي واسطهبهفرآیندهاي آزمایشگاهی امروزه

فزایشـی همچـون تجهیـزات مکـانیزه، الکتریکـی،      هاي بیشـتر و رو بـه ا  آزمایشگاهی با گزینهانامروزه کارشناس. دنگیرمی
.هستندمکانیکی و خودکار براي انجام فرآیندهاي آزمایشگاهی روبرو 
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اي در خصوص تکنولوژي آزمایشگاهی، تأکیدي بر لزوم توجـه بیشـتر بـه خلـق فضـاهاي جدیـد       اشاره به چنین مقدمه
تجهیـزات جدیـد   . شـود ن آزمایشـگاهی محسـوب مـی   هـاي نـوی  آزمایشگاهی با مبلمان و تجهیزات متناسب با تکنولـوژي 

همچنین اغلب تجهیزات براي استفاده بر روي میزهاي آزمایشگاهی . شوندهاي متنوع تولید میآزمایشگاهی در ابعاد و شکل
نـوین و تغییـر   احـی  طر. شـوند میبینی و پیششوند به جز تجهیزاتی که بزرگ بوده و به صورت ایستاده طراحیساخته می
طراحی میزهاي ي نحوهيرشد و ارتقابه صورت کلی تأثیر بسزایی بر ) رومیزي و ایستاده(آزمایشگاهیتجهیزاتتکنولوژي 

بـر روي میزهـاي  هـا ي قرارگیـري آن ین بـه جهـت نحـوه   به عنوان مثال بعضـی از تجهیـزات نـو   .اندداشتهآزمایشگاهی 
.ها بر روي میزهاي چسبیده به دیـوار دارنـد  تري در مقایسه با قرارگیري آنآسانيامکان استفاده،ايو جزیرهايجزیرهشبه

در صورتی که پالن فضاي آزمایشگاهی تنها امکان اسـتفاده از میزهـاي آزمایشـگاهی دیـواري را داشـته      الزم به ذکر است
.کندتجهیزات را تسهیل میاینپشتباشد، استفاده از میزهاي پرتابل به این منظور، امکان دسترسی به 

زمینی که پشت به پشـت هـم   ي دو طرفهتفکیک میزهاي آزمایشگاهیدسترسی به پشت تجهیزات، راهکار دیگر براي 
جهت تسهیل در اتصال و انفصال تجهیـزات و  این فاصله بین میزها صرفاً. باشداندك میي قسمت با فاصلهبه دوباشندمی

.شودبینی میها پیشنتعمیر و نگهداري آ
هاي قدیمی به صورت آزمایشگاهدر .اندبه وجود آوردهتغییرات بنیادي در طراحی میزهاي آزمایشگاهیتجهیزات ایستاده 
نظـر گرفتـه  ت بـزرگ ایسـتاده در  و تمهیداتی در خصوص استفاده از تجهیـزا گردیداستفاده میدیواريسراسري از میزهاي 

و تجهیـزات مشـابه کـه    آناالیزرهـاي بیوشـیمی  ، هـا هایی تجهیزات بـزرگ همچـون یخچـال   در چنین آزمایشگاه؛شدنمی
ار راهکـ .شـتند نداباشد، جایی جز در راهرو براي قرارگیـري ها در روند فرآیندهاي آزمایشگاهی ضروري میمندي از آنبهره

پذیري الزم در خصوص تغییـر چیـدمان و   باشد تا انعطافمتحرك میمدوالربینی میزهاي آزمایشگاهی چنین مشکلی پیش
هـا  میزهاي آزمایشگاهی متحرك، امکان تنظـیم ارتفـاع آن  هاي بارزویژگییکی از . قرار دادن تجهیزات بزرگ فراهم باشد

توجـه هـاي قابـل  پـذیري از دیگر انعطاف.باشدمینیزی کارکنان مختلفهاي فیزیکمتناسب با فرآیندهاي مختلف و ویژگی
و کشوهاي زیر میزها را هاکمد. ها اشاره نمودو کشوهاي زیر آنهاتوان به مستقل بودن میزها از کمدمیمیزهاي متحرك،

.فراهم باشدر حسب نیاز،بها در زیر هرکدام از میزهاتوان به صورت مستقل طراحی نمود تا امکان قرار دادن آنمی
هـایی کـه بیشـتر    آزمایشـگاه . باشـد توجه می، قابلاستهایی که اغلب فرآیندهاي آن خشک موارد مذکور در آزمایشگاه

. باشد، براي جلوگیري از ریزش مایعات نیاز به میزهاي آزمایشگاهی ثابت و یکپارچه دارندفرآیندهاي آن از نوع تر می
هاي جدید بهبـود یافتـه و   تکنولوژيي واسطهشوند، بهی که همچنان به صورت دستی انجام میفرآیندهاي آزمایشگاه

به صورت کلی مصالح جدید . اندها شدهدستخوش تغییراتی در خصوص جنس مصالح روي میزهاي آزمایشگاهی و ارتفاع آن
جا ماندن از مقاومت کافی برخوردار بوده و حتی بهها ها و آلودگیمیزها، در برابر مواد شیمیایی همچون اسیدها، رنگي رویه

.کندکردن، آسیبی به میزها وارد نمیاین مواد تا زمان پاك
هـاي مصـالح موجـود،    شود تیم طراحی با در دسترس داشتن نمونهمیزها، توصیه میي انتخاب مصالح رویهي در مرحله

. یایی نماید تا با دقت بیشتري نسبت به انتخاب مصالح اقـدام نماینـد  ها در برابر اقالم شیماقدام به بررسی عملی مقاومت آن
.، فشار و سائیدگی داشته باشند)نیتروژن مایع(همچنین این مصالح باید مقاومت کافی در برابر گرما، سرما 

و آزمایشـگاه را تعریـف  صـحیح تا حد زیـادي عملکـرد  و کار گردش هاي ، الگومیزهاي آزمایشگاهیطراحی و چیدمان 
.گیردمیقرار هامیزبنديطراحی و کیفیت الگويیرثأتحت تایمنی آزمایشگاه نیز به طور مستقیم. کنندمیتضمین
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کمیت-1-1- 3-2

بنـدي بـا تعـداد کارکنـان     تناسب میزان میـز . استمیزبنديو ایمن نیازمند مقدار کافی 1یک آزمایشگاه عملکردي
هـاي مختلـف   حـوزه کارکنـان و جلـوگیري از تـداخل کـار    خطر پربه مناطق کارکناندسترسی ریسکموجب کاهش 

.تخصصی آزمایشگاه خواهد شد

کیفیت-1-2- 3-2

.متمرکـز اسـت  هااین میزبه طور عمده روي موضوع تناسب و عملکردیآزمایشگاههايمیزبحث در مورد کیفیت 
بوده و ضمن هاکارآیی و حفظ زیبایی بصري آن،آزمایشگاه، منجر به افزایش طول عمرهاي میزيکیفیت مناسب اجزا

در کارکنـان مـدیریت و  خاطر و آسودگی ريهاي نگهداپایین آوردن هرگونه ریسک عملکردي، منجر به کاهش هزینه
. آینده خواهد بود

هامیزبندينوع سیستم -1-3- 3-2

عملکرد هر کهدسترس هستندهاي میزبندي درترین سیستممتداولثابت و مدوالر میزبندينوع سیستم دوامروزه
ـ  یريپذمربوط به انعطاف،دویناینبیتفاوت اصل. دو مشابه است هـا ر ارتفـاع آن میزهاي مدوالر در جابجـایی و تغیی

هـاي  بندينسبت به میزمیزبندي مدوالریاصلیتمز.ندهستترمناسبه پایداربراي آزمایشگاهاي ثابتمیزبندي. است
هاي متحـرك و  میزبنديها،بنديانواع دیگر میز.هستندمجدد یکربنديپو جابجاییقابلیراحتبهاست که اینثابت

.شوداشاره میهاآنترکیبی هستند که در ادامه به 
ینسـبت بـه اهـداف طراحـ    هـا  یستماز سکدامنقاط قوت و ضعف هر الزم است قبل از انتخاب سیستم میزبندي،

.شودیابی ارزیشگاهیآزما

ثابتهاي میزبندي-1- 3-2-1-3

هاي مدرن کـاربرد  در بسیاري از آزمایشگاههمچنان ثابت يهابنديمیزهاي مدوالر،بنديقابلیت میزرغم علی
هـاي متنـوع در  هـا و سـبک  در رنـگ فوالدي، چوبی، پالستیکی لمینیت شده ساختار با ثابت هاي میزبندي.دنارد

. دسترس هستند
نصـب  قابلیـت ایـن امـر،   کـه دارندپذیري بیشتري نسبت به گذشتههاي ثابت قابلیت انعطافبنديامروزه میز

سیسـات مکـانیکی و   أتهايکانالبینی الزم به ذکر است پیش. کندمیرا فراهمها تمام کفپوشابعد از هامیزبندي
.ها را افزایش داده استیی این نوع میزبنديآکار،هامیزبنديپشت درالکتریکی

1 Functionality
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مدوالرهاي میزبندي-2- 3-2-1-3

بهره از سیستم مدوالر باید ، جهت تغییر کاربري فضاهاپذیريقابلیت انعطافبایآزمایشگاهبه در صورت نیاز 
نصـب  ،متصل به دیوار)هاي فوالديقاب(تیبانیهاي مدوالر دیواري به یک سیستم پشبیشتر سیستم.گرفته شود

.اندشده
اسـتحکام وکـاري ظرفیت تحمل بار، نازكتوان بهمیسیستم مدوالرطراحیبراي مورد توجهنکات دیگراز 

، نصـب  )فـوالدي هـاي  قـاب معموالً(سیستم پشتیبانیک به دیواريهاي مدوالربیشتر سیستم.اشاره نموددیوار
هـاي  واحدگی نصبچگوندر هنگام انتخاب سیستم، .، متصل استزهبه دیوار یا ساسیستم پشتیباناین واندشده

.باشدمیقابل توجهنیز پشتیباني مدوالر به سازه

متحركهاي میزبندي-3- 3-2-1-3

رومیزيسنگینیزاتتجهاطراف به دسترسیي مفیدي براي هاي گردان، گزینهمتحرك با چرخهاي میزبندي
یـا تغییـر فضـاي    نیاز به فضاي اضافی براي انجـام کـار  همچنین هنگامهاي متحرك بلمان و میزبنديم.هستند
.مفید خواهند بود، کاري

ترکیبیهاي میزبندي-4- 3-2-1-3

سـبتاً  بخشی از آزمایشگاه در یک مـدت زمـان ن  نیاز به تغییرکهد نروبه کار میترکیبی هنگامی هاي میزبندي
مدوالر هاي میزبنديثابت، هاي میزبنديترکیب متشکل ازدتوانیمهر فضاي آزمایشگاه . وجود داشته باشدکوتاه 

.و مبلمان متحرك باشد

کمدها و کشوها-1-4- 3-2

هـاي  مواد مصرفی و تجهیزات کوچک به صورت کلی در کمدها و کشوهاي زیر میزهـاي آزمایشـگاهی، در قفسـه   
تحقیقات اخیر در خصوص مصادیق ایمنـی در  . شونداي نگهداري میایستاده با درهاي شیشهروي میزها و در کمدهاي

و کمدهاي زیرمیزي و افزایش استفاده از کمـدهاي ایسـتاده   دیواريهاي ها منجر به کاهش استفاده از قفسهآزمایشگاه
.دیواري شده است

هم بـراي کارکنـان و هـم ابزارهـا     ،ارهاي آزمایشگاهیهاي باالي میزها و در میان ابزها در قفسهمعرفگیريقرار
همچنین خم شدن کارکنان جهت دسترسی به چنین اقالمـی در کمـدهاي زیرمیـزي نیـز     . خطرات بالقوه به دنبال دارد

بنابراین قراردادن این اقالم در کمـدهاي ایسـتاده از ضـریب ایمنـی بیشـتري      . تواند به همان میزان خطرناك باشدمی
.باشدبوده و براي امکان دسترسی آسان کارکنان نیز سازگارتر میبرخوردار
ن از جابجـایی ایـن   تواند در جهت کاستاقالم و مواد مصرفی در آزمایشگاه مینگهداريکافی براي کمدبینی پیش

سـبب کـاهش   ،اد مصـرفی در داخـل کمـدها   اقالم و مومیزان مجاز نگهداري . باشده مؤثربه آزمایشگااقالم از انبارها 
.شودمیتهیه تا مصرف هنگامدفعات جابجایی این اقالم از 
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هاي نگهـداري از مـواد شـیمیایی خطرنـاك و     ها و محفظهاستاندارهاي مربوط به کابینتها و نامهرعایت مفاد آیین
:زیر الزامی استزاياشتعال

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR
1910.106(e)(2)(ii)(b): Incidental storage or use of flammable and combustible
liquids.

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 29 CFR
1910.106(d)(3)(i&ii): Design, construction, and capacity of storage cabinets

 International Fire Code: 3404.3.2 Liquid storage cabinets.
 NFPA 1, The Uniform Fire Code –2006 Edition:60.1.2.23 Hazardous Materials

Storage Cabinets.
 NFPA Code 30 – 2008 Edition : Chapter 14 Hazardous Materials Storage Lockers.

سایر اقالم مبلمان -1-5- 3-2

در آزمایشـگاه  حسـب مـورد   عالوه بر میزها و کمدهاي آزمایشگاهی، سایر اقالم مبلمـان و تجهیـزات خـاص نیـز     
.ها پرداخته خواهد شدآنکه در ادامه به شرحشوندبینی میپیش

1میزهاي مجهز به هود تحتانی-1- 3-2-1-5

بـا  هاکه گاز متصاعد شده از آنشوندمیاريهمچون فرمالین نگهددر موادي ها، نمونهشناسیواحد آسیبدر 
بایـد کاري، فرآیندهاي براي جلوگیري از استنشاق این گاز توسط کاربر.خطرهایی براي کاربر مربوطه همراه است

و بر روي میزهایی صورت گیرد که در بخش تحتانی مجهز به هود بوده و هنگام مکش گازهاي تردر شرایط ایمن
میزهـاي  ازبه جـاي ایـن میزهـا    هرگزشودمیتوصیه.دور نگه داردا را از مسیر تنفس کاربر،همتصاعد شده، آن
.هودهاي موضعی استفاده نشودمعمولی مجهز به 

2زاهاي مایعات اشتعالمحفظه-2- 3-2-1-5

ه به با توج.شودها و در شرایط ایمن استفاده میزا در آزمایشگاهها براي نگهداري مایعات اشتعالاز این محفظه
تنهـا در  و نگهـداري هاي مخصـوص  د را در محفظهزا، باید همیشه این موامایعات اشتعالحریق يخطرات بالقوه

.باشد، از داخل محفظه خارج نمودها مینیاز به استفاده از آنمواقعی که

3میزهاي مخصوص جابجایی مایعات در بین ظروف-3- 3-2-1-5

تـر همـواره احتمـال    تـر بـه ظـروف کوچـک    در حین انتقال مایعات آزمایشگاهی خطرنـاك از ظـروف بـزرگ   
که از میزهاي مجهز به هود تحتانی و هودهاي موضعی به صورت همزمان در صورتی. ها وجود داردشدن آنریخته

در صورتی که احتمال ریختن مایعات . خطري را براي کاربر نخواهد داشت،، گازهاي حاصل از مایعاتاستفاده شود
.ترین ظرف حاوي مایعات باشدبزرگيبه صورت مستقیم در سینک باشد، ظرفیت لگن آن باید حداقل به اندازه

1 Downـdraught benches
2 Flammable liquids cabinets
3 Decanting benches
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1میزهاي ضدلرزش-4- 3-2-1-5

هـا  اي بـه آن هـاي سـازه  گونه لرزشند که هیچیرگبعضی از ابزارها و تجهیزات بایستی بر روي میزهایی قرار 
تأسیسـات اي و ریلـی سـنگین و  هاي پزشکی ناشـی از ترافیـک جـاده   هاي رایج در آزمایشگاهلرزش. منتقل نشود

.باشندمطبوع میي تهویه
شـوند، امـا بـاز هـم بـه      ها و میکروترازوها اگرچه به خودي خود به صورت ضدلرزش ساخته مـی میکروسکوپ

.شود که بر روي میزهاي ضد لرزش استقرار یابندو توصیه میحساسیت دارندلرزش

تجهیزات/هامیزهاي دستگاه-5- 3-2-1-5

سـانتیمتر  90بعضی از تجهیزات به جهت ماهیت عملکردي خود نیاز به ارتفاع متفاوتی نسـبت بـه اسـتاندارد    
هستند و کنترل و مشاهده يصفحهمجهز به،رومیزيهايالیزرآنابه عنوان مثال بعضی از . براي قرارگیري دارند

هودهاي .آسان براي کارکنان مختلف آزمایشگاه را داشته باشنديبایستی در ارتفاعی قرار گیرند که امکان استفاده
اع میزهـا بـر   گیرند و امکـان تنظـیم ارتفـ   در بهترین حالت بر روي میزهاي با ارتفاع کم قرار مینیززیستی ایمنی

. شودبینی میاساس میزهاي مجاور پیش

میزهاي کاري براي افراد معلول-6- 3-2-1-5

حتی اگر کارکنان آزمایشگاه معلول نباشند، با توجه به احتمال بروز هرگونه حادثه در محـیط کـار یـا زنـدگی،     
نظر گرفتـه  هاي الزم در خصوص امکان مشارکت کارکنان معلول در فرآیندهاي آزمایشگاهی بایستی درنیبیپیش
در نتیجه از میزهاي آزمایشگاهی با قابلیت تنظیم ارتفاع و هودهاي آزمایشگاهی با قابلیت استفاده در حالـت  . شود

ی بـا قابلیـت تنظـیم ارتفـاع     یهاتابورهیاصندلیجهت استفاده از این میزها بایستی .توان استفاده نمودنشسته می
.بینی شودپیش

چشمي شو دهندهودوش ایمنی و شست-7- 3-2-1-5

تجهیـزات  .شـوي چشـم یـا صـورت بایـد بـا آب قابـل شـرب عرضـه شـود          ودوش ایمنی و تجهیزات شست
. شوي چشم، باید یک جریان ثابت آب بدون نیاز به دست براي باز کردن شیر داشته باشدوشست

هادلیصن-1-6- 3-2

لـذا . کاري را روي صندلی بنشـینند ساعاتدرصد از 75تا50ممکن است آزمایشگاه،هاي برخی از بخشکارکنان
داشـته  مناسـبی بایـد تشـک و پشـتی    ،شوندطراحی میهاي کامپیوترفضاهاي کاري و ایستگاههایی که براي صندلی
هـا صـندلی ایـن  براي پشتی،یمو تنظچرخندهمفصل ینچنو همی صندلآسانآوردنیینباال بردن و پاقابلیت . باشند

.استضروري

1 Antiـvibration benches
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هامیزبنديي رویه-1-7- 3-2

کـه  جنسینوع . گوناگون در دسترس هستندهايجنسها و اي از رنگگستردهطیف، در هابنديمیزي سطح رویه
مهـم هسـتند   میـز ي س رویهمواردي که در انتخاب بهترین جن. بستگی به نوع کار آزمایشگاهی دارد،شودانتخاب می

.شوندمیآمیزيرنگو یآليهاحاللقلیا، ومقاومت در برابر گرما، اسیدو ضربه، خاصیت تحمل بار شامل 
از آنسـانتیمتري 50یک بـرش  قراردادن،یشنهاديسطح پمناسب بودن یک ترین راه براي تشخیص قابل اعتماد
ـ روبـرو خواه هـا که بیشتر با آناستهاییو حاللیاییمواد قلها،یداسیزي،آمرنگترین مواددر برابر تهاجمی ؛دبـو د ن

.استي ماندگاري آسیب روي سطح میزان سختی در تمیز کردن آن و درجهتعیین سپس 
یدباباشد که ها میبر روي سطوح این رویهیکروبیولوژیکیرشد میلپتانسي دیگري که باید به آن توجه شود،نکته

کـانتر  ي هاي رویهتجربه نشان داده است گرد کردن گوشه.شودیبررسیشگاهآزمافضاهاي تخصصیه دراستفاديبرا
یـا  هـا  میـز اي احتمال وارد کردن ضربه و آسـیب بـه   به طور قابل مالحظهي ضربهکاهش دهندههاي و استفاده از باند

.دهدرا کاهش میکارکنانصدمه به 

انواع هودها-3-2-2

:زیر الزامی استهاي آزمایشگاهیها هوداستاندارهاي مربوط به کابینتها و مهنارعایت مفاد آیین

 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE): 110-1995.

 International Code Council 2003.
 Occupational Safety & Health Administration: Standards - 29 CFR.
 Whole Building Design Guide ( WBDG) : Security and Safety in Laboratories.
 IMC 2006  SEC. 510 : hazardous exhausts.

هودهاي آزمایشگاهی-2-1- 3-2

ه زا و غیره استفادهوابرد، سموم یا مواد آلرژيي زا، گازها، ذرات آلودهها از مایعات اشتعالتمام فرآیندهایی که در آن
ها پیشگیري شوند، بایستی در داخل هودهاي آزمایشگاهی صورت گیرند تا از بروز خطرات آنتولید می،یا ضمن فرآیند

% 90باشـد و در حـدود   به طور کلی عملکرد هودهاي آزمایشگاهی محافظت از کاربر و محصول آزمایشگاهی می.شود
.شودمواقع از هودهاي آزمایشگاهی براي کشت استفاده می

شود، جهت تعیین موقعیت هودهاي آزمایشـگاهی  هاي سازنده رعایت میکه توسط کارخانهییعالوه بر استانداردها
.توجه نمودها پنجرهها و آن از میزهاي کاري، درها، ستونيهم باید به موارد مختلف همچون محل مورد نیاز و فاصله

گیرند، موقعیت قرارگیري دهاي آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میبا توجه به ماهیت مواد خطرناکی که در داخل هو
هـا  نزدیک نسبت به خروجیي شوند و از این رو نباید در فاصلهاین هودها از نقاط پرخطر براي آزمایشگاه محسوب می

بعضی از هودهاي آزمایشگاهی نیازي به تخلیه هواي خود ندارند و هواي آلـوده  . و مسیرهاي خروجی قرار داشته باشند
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این نـوع از هودهـاي   .گردانندي محیط آزمایشگاه باز میهواي را به کمک فیلترهاي مربوطه تصفیه و سپس به چرخه
کـه  همچنین بـه جهـت آن  . نمایندرا نیز فراهم میمحیط آزمایشگاهي شدهشی از هواي تصفیهتأمین بخشگاهی آزمای

بـه طـور   . تغییر دهندتوانند به راحتی موقعیت آن را بر حسب نیازوابستگی به دودکش ندارند، کارکنان آزمایشگاهی می
. باشدها میکلی بارزترین ویژگی این نوع از هودها، امکان جابجایی آسان آن

باشـند، شـامل مـوارد زیـر     هایی که از نظر کارکنان در خصوص هودهاي آزمایشگاهی مطلوب مـی بعضی از ویژگی
:شوندمی

هابندي شده به سمت چاهکسطح کار مسطح و شیب.1
در زیر هود براي جلوگیري از برخورد زانوهاي کارکنان در حالت نزدیک به هود بینی فضاي خالیپیش.2

.بینی شده باشندکه این حالت زمانی ممکن است که شیرهاي آب و گاز در کنار هود پیش
ورد نیاز بر روي سطح کارتأمین روشنایی م.3
امکان دسترسی به زیر هود براي تعمیر و نگهداري.4
اد معلول و بر روي ویلچربراي افرامکان استفاده .5

ي شیمیایی هاهود-2-2- 3-2

بخش و محیط آزمایشگاه در هنگام کار با مواد خطرناك شیمیایی کارکناننخستین سد محافظ براي اییهود شیمی
ار هستند، یا جزء مواد خطرنـاکی  کلی، هنگام کار کردن با موادي که به طور محسوس فرّي به عنوان یک قاعده. است

ودهـاي ه.اسـتفاده کـرد  یاییطریق تنفس است، بایـد از هـود شـیم   ها به بدن ازترین روش ورود آنهستند که اصلی
سـازي تحلیلـی در   تسـت و آمـاده  ینـدهاي آشیمیایی از تجمع بخارات قابل اشتعال، سمی و قابل انفجار که ناشی از فر

کـاهش  را بخارات قرار بگیرنـد ن گازها و کنند و احتمال این که کارکنان در معرض ایآزمایشگاه هستند، جلوگیري می
بخار مختلف تنظیم 1چگالیحاللیت ويباید براي کار با مواد شیمیایی با درجهدر این هودها هاي پشتی بافل.دهندمی

.صحت کارکرد داشته باشندي تأییدیهطور ساالنه بازبینی شده و هباید باییتمام هودهاي شیمی.شوند
: ضروري استهاي شیمیایی ذیل هنگام استفاده از هودي دهان شرعایت اصول بی

تعـدد  را زی؛به آن نیاز است،د که براي انجام آزمایشندر فضاي کار زیر هود قرار گیربایدفقط موادي.1
زمایشـگاه خواهـد   آسبب اختالل جریان هوا و افزایش خطر براي پرسنل بخـش اقالم نگهداري شده

.شد
توسـط لـوازم و تجهیـزات    ،سطح کار در داخـل هـود  % 50بیشتر از یدی، نباکلي عنوان یک قاعدههب.2

.اشغال شود
گیري قرار. ها در نقاط مرکزي هود صورت پذیردسعی شود که فعالیت،هنگام کار با هودهاي شیمیایی.3

.سازدرا میسر میالگوي جریان هوا در هود بهترین هود مرکزوسایل و تجهیزات در 
.ترین حالت قرار داشته باشدمحافظ جلویی در پائیني یشههنگام کارکردن، ش.4

1 Density
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ظـروف حـاوي   انتهایی هود صورت پـذیرد و  ي در منطقههابهتر است تا جایی که امکان دارد فعالیت.5
.داشته باشندنورودي فاصله ي سانتیمتر از دریچه20تا 15کمتر ازمواد شیمیایی 

که در داخل هود مـواد  خصوص وقتیه ب. بسته باشدکامل طور هبنباید،درب یک هود بدون راه فرعی.6
.باز باشدسانتیمتر 5يحداقل به اندازهدرب هود باید همیشه. قابل اشتعال وجود داشته باشد

. کنترل گردد،از نظر کارکرد صحیحهوا ي کار، فن تهویههقبل از شروع ب.7
هـا  دسـت کار به آرامی صورت گیرد و شوند، یمداخل هود تولید درهاکه گازها و بخارات و فیوموقتی.8

یک گردش هـوایی ،باز هوديدر نزدیکی دهانهي سریعهاحرکت. دنشوبه آرامی از داخل هود خارج 
.دنشومیاز داخل هود به بیرون هایندههدایت آالد که باعث نکنمیایجاد

)تشریحیشناسیآسیب(1هاي اسالتهود-2-3- 3-2

یـا  یبخـارات سـم  در مجـاورت  کارکنانشناسی و فضاهایی که ، بافتتشریحیشناسیآسیبها در مناطقاین هود
در این هودها که همراه با میز کار هستند، مسیر عبور هوا به سمت پشـت و  . کنند، بسیار مؤثر هستندار کار میفرّمضر

صورت يوسه بمواد سریع التبخیرو مواد شیمیایی مانند فرمالینبخاراتبا استفاده از این هود، . باشدیپایین میز کار م
.شودنمییدهکشو مسیر تنفسی اوکاربر

2هاي معمولی باالسريهود-2-4- 3-2

هـود  .شـود اسـتفاده مـی  ، گرما و رطوبت، سمی و مضرمواد غیربو، بخاراتبراي خارج کردن معموالًها از این هود
زیـرا مسـیر خـروج هـوا از     ؛بخارات سمی یا مواد قابل اشتعال مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    ي براي تخلیهیدانبباالسري

. باشدتنفسی کاربر میي منطقه

3زیستی ایمنیهودهاي -2-5- 3-2

ز کـه نیازمنـد محافظـت ا   یهآزمایشگایندهاي آفرعموماً به عنوان یک سد محافظ اولیه در زیستی ایمنیهودهاي 
. رودکار میهي زنده و یا حفاظت افرادي که در معرض چنین موادي هستند، بهاارگانیسم

.ها پرداخته خواهد شدشوند که در ادامه به شرح آنهودهاي بیولوژیکی به طور کلی به سه دسته تقسیم می

Iکالس زیستی ایمنیهود -1- 3-2-2-5

ولی حفـاظتی بـراي مـواد و    . نمایداز محافظت میاین نوع هود افراد و محیط زیست را در برابر عوامل خطرس
زیرا هـوایی کـه وارد هـود    (آوردشود، فراهم نمیمی)کشت میکروارگانیسم(ها در داخل هود کارعواملی که با آن

1 Slot hood
2 Canopy hood
3 Biological safety cabinets
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ی بـوده ولـی   یی شبیه به هودهاي شـیمیا یاین دسته از هودها داراي جریانات هوا.)شوددر ابتدا فیلتر نمی،شودمی
باشند که این فیلترها از صفحاتی از جنس الیاف بورو سیلیکات ساخته شده که بـراي بـاالبردن   لتر هپا میداراي فی

منظور هدایت جریـان هـوا در فیلتـر، ایـن صـفحات      به. اندخوردهها، به شکل پلیسه مانندي تاسطح تماس در آن
تـر از  بـزرگ راز ذرات با قط%95توانند رها میاین فیلت. اندیی از جنس آلومینیوم از همدیگر جدا شدههاتوسط تیغه

مواد خطرناكتا جریان هواي خروجی جهت حفاظت محیط زیست و محیط اطراف از میکرون را جذب کنند،3/0
بـه همـین دلیـل    . وزددر این دسته از هودها هواي فیلتر نشده بر سطح کار داخل هود می. شده و آلوده نباشدپاك

فـوت در  75سـرعت  ود بـا  هی به داخل یحفاظت فردي با ایجاد جریان هوا. کنندیجاد نمیحفاظت از محصول را ا
از ایـن نـوع   ، اسـتفاده IIکالس زیستی ایمنیهودهاي گردد، با تولید میو ایجاد فشار منفی در هود فراهمدقیقه

.شونداستفاده می،این هودها جهت کار با عواملی که خطر کم تا متوسط دارند.هودها کاهش یافته است
در این دسته از هودها شدت جریان هواي داخل آزمایشگاه یا اتاق محل اسـتقرار ایـن هودهـا باعـث کـاهش      

، محل قرارگرفتن هود نسبت به درهـاي ورود و خـروج و   کاربرحرکات سریع دستهمچنین.دشوی هود مییکارا
.باشدا دخیل میی این هودهینیز در کاهش کارامحیطیبع حرارتیامن

IIکالس زیستی ایمنیهود -2- 3-2-2-5

ي هـا و محیط کار داخل هود را در برابر آلـودگی کشت میکروارگانیسمو هم کاربرهم زیستی ایمنی،ودهاي ه
ایـن  يقسـمت جلـو  . گیردحفاظت فردي با ایجاد جریان هوا به داخل هود صورت می.نمایدفظت میاحمخارجی 

هود داخله هواي وارد شده ب.شودشود و به طرف فیلتر هدایت مییق وارد هود میهوا از این طر. هودها باز است
جهت حفاظـت از  (وي هود، به طرف پائین هدایت شده از یک سري منافذ در جل،به جاي گذر از فضاي داخل هود

خل هود برگشـته و  و از آنجا از طریق کانال پشت هود به باال برده شده و پس از عبور از فیلتر هپا به دا)محصول
ایـن  ) جهت حفاظت از محـیط (.شوددوم دیگري عبور نموده و از دستگاه خارج میيقسمتی دیگر نیز از فیلتر هپا

استفاده هاي حیوانات، کشت سلولی و بخصوص کار با ویروسهاکالس از هودها به منظور تحقیقات بر روي بافت
:شودیتقسیم مکلیي دسته4به IIهود کالس . شودمی

 هود کالسIIنوعA1:فشـار  .شـود فوت در دقیقه وارد هـود مـی  70هوا با سرعت ،در این نوع هود
قابل تبخیر و سمی درون آن منفی است ولی ممکن است مثبت شود، به همین دلیل براي مواد شیمیایی 

از فیلتر هـوا بـه داخـل    هوا را دوباره پس از عبور درصد70.باشدمناسب نمیرادیونوکلئوتید قابل تبخیر
خارج از محیط کار یا به داخل محیط (درصد را پس از فیلتر شدن به محیط بیرون 30گرداند و هود برمی

.فرستدمی)کار
 هود کالسIIنوعA2: در ایـن  . شـود فوت در دقیقه وارد هود می100در این نوع هود هوا با سرعت

در ایـن  .باشـد میتحت یک فشار منفی،رودف فیلتر هپا میی که از منفذهاي زیر هود به طریهودها هوا
ل ساختمان محل کـار یـا بـه    به داخ(از هود خارج گشتهدرصد از هوا پس از فیلتر شدن،30نوع هودها 

.گردددوباره به داخل هود برمی)پس از فیلتر شدن(درصد70و ) محیط بیرون
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 هود کالسIIنوعB1:شود فشـار هـوا   فوت در دقیقه وارد هود می100ا فشار در این نوع هود هوا ب
درصد آن 70شود و درصد هوا پس از فیلتر شدن به داخل هود بازگردانده می30.درون هود منفی است

.گرددمیمنتقل ) خارج از ساختمان محیط کار و به جو(به بیرون

 هود کالسIIنوعB2 : فشار درون .شوددقیقه وارد هود میفوت در 100در این نوع هود هوا با فشار
از و پـس  شودگونه هوایی پس از فیلتر شدن دوباره به درون هود بازگردانده نمیهیچ.باشدهود منفی می

ئوتیـد قابـل   لبراي مواد شیمیایی سمی قابل تبخیر و مـواد رادیونوک این هود گردد فیلتر شدن به جو برمی
.تبخیر مناسب است

IIIالس کزیستی ایمنیهود -3- 3-2-2-5

، محـیط کـار و مـواد تـأمین     کارکنـان اند که باالترین سطح محافظت را بـراي  طوري طراحی شدههااین هود
آن ي جلـو ي و محفظـه کنـد یک سد فیزیکی کامل بین فرد و مواد داخل هود تأمین میIIIهود کالس.کنندمی

العاده خطرناك زیستی موقع کار با عوامل فوقنوع هودها دراین از.باز نیستIIو هود کالس Iمانند هود کالس
.گرددو در مواردي که ایجاد محدودیت مطلق مورد نیاز است، استفاده می

ایمنی زیستیي هاانواع هودي استاندارد جهت کار با هاتوصیه
درصـد یـا یکـی از مـواد     70محیط داخل هود قبل از انجام کـار و بعـد از پایـان آن، بایـد بـا الکـل       .1

.شودزداییآلودگی2)آب ژاول(1سدیمکننده مانند هیپوکلریت ونیضدعف
در صورت مجهز بودن هود بـه المـپ   شود ولیهود توصیه نمیبراي) اشعه ماوراء بنفش(UVالمپ.2

UV، زمانی که المپUVي هود به طور کامل پایین کشیده شود و پنجـره ي باید شیشه،روشن است
بایـد بـه   UVالمـپ  .گرددن باعث سوختگی قرنیه و سرطان پوست میآا تماس با زیر. آن بسته شود

همچنـین  .ن نگـردد آتا گرد و غبار و آلودگی روي آن مانع عملکرد صحیح صورت هفتگی تمیز گردد
.مورد بررسی قرار گیردبنفشماوراءي اشعهيگیراندازهي امواج آن باید به صورت هفتگی با وسیله

ی قـرار داده  یي محیط کار و جریانـات شـدید هـوا   هاد در محلی ایزوله و جدا از سایر قسمتهودها بای.3
.)کنندهو گرمهاکننده، خنکها، هواکشهادور از درها، پنجره(شوند

تمام مـواد مـورد   .زدائی گرددباید آلودگی،تمام وسایلی که الزم است به داخل هود برده شوندسطوح .4
ایمن جهت دفع پسـماند  هايسطلمانند(تدا قبل از شروع کار به داخل هود برده شودنیاز را باید در اب

البته باید توجه داشت که از تجمع بیش از حـد وسـایل   ).و ظروف ایمن در اندازه متناسب با حجم کار
.گردندزیرا باعث اختالل در جریان هواي درون هود می؛شوددرون هود جلوگیري 

صورت اختالل در جریان حرکات سریع و ناگهانی دست در داخل هود، اجتناب کرد؛ زیرا در اینباید از .5
.هواي هود ایجاد شده و خطر پخش شدن ذرات ریز معلق وجود دارد

1 Sodium hypochlorite
.الزم به توضیح است استفاده از آب ژاول ممکن است منجر به کدر شدن سطوح فلزي شود2
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از آن ،در صورت آلوده شدن فیلتر هود با داروهاي سیتوتوکسیک تا زمـانی کـه فیلتـر تعـویض نشـده     .6
فیلتر آلوده . برچسب زده شود که تمام افراد متوجه آلوده شدن آن شوندروي آناستفاده نگردد و حتماً

.لوده دفع کردآي پالستیکی گذاشت و به عنوان مادهي را باید در کیسه
.شودمگر زمانی که هود جابجا یا تعمیر می. هود در تمام اوقات باید روشن باشدي پنکه.7
.با پوشش پالستیکی پوشانده شوددشود بایزمانی که هود خاموش است یا جابجا می.8
سـرویس  بایـد اولین بار اسـتفاده ، تعمیر مانند تعویض فیلتر و یا هنگامهود پس از هر بار جابجا شدن.9

عملکرد هود بایـد بـه   ي البته نحوه.اي گرددنیز سرویس دورهبارماه یک6ور معمول هر و به طشود
.گرددبررسی و کنترل،کنندکار مینآصورت روزانه توسط پرسنلی که با 

ته اي اسـتفاده از هـود نوشـ   راهنمي ترچهدر دفکه معموالً(پس از ساعت کاري مشخص را فیلتر هود .10
بایـد  لذا در صورتی که هود مجهز به سیستم ثبت ساعت کارکرد نباشـد، .باید تعویض کرد)شده است

.یادداشت گرددبه صورت دستی در یک دفترچه مدت زمان استفاده از هود به طور مرتب 
باید به صورت جداگانـه بـه خـارج از سـاختمان راه داشـته باشـند و       آزمایشگاههاي اگزوز از هر داکت.11

.هواي تازه جانمـایی شـود  يهاي مکندهدودکشکافی از ي، باید با فاصلهدر سطح بامها روجی آنخ
هاآزمایشگاههرکدام ازهاي اگزوزهاي آزمایشگاهی و سایر سیستماز هود) تخلیه(هاي اگزوز داکتاما

.دنترکیب شویکدیگرمجاز است که با 
.، جایگذاري شوندمحل نصب هودهاتجهیزات مولد گرما، مانند فر و انکوباتور، باید دور از .12
سـطح  . باشـد اینچ سـطح  6در dBA60صداي تولید شده از عملکرد هود آزمایشگاهی، نباید بیش از .13

میـزان  ایـن  . باشدdBA55یش از بنباید،خوبی طراحی شدهصدا در فضاي آزمایشگاه عمومی که به 
.سازدفراهم میدر آزمایشگاه مناسب را امکان ارتباطات کالمی صدا، 

ایمنی زیستیهودهاي صحت کارکرد يتأییدیه
معتبـر از نظـر وضـعیت مناسـب سیسـتم و      يي فروشندههاباید توسط شرکتایمنی زیستیهودهاي .1

هـا بایـد داراي گـواهی مهـارت و خبرگـی الزم از      ایـن شـرکت  ؛تأیید شده باشـد کارایی درست هود
.باشندبوطهمؤسسات مر

عفـونی  يقوههاي انسانی یا عوامل عفونی یـا عوامـل بـال   تمام هودهایی که براي محصوالت و بافت.2
.تأیید شوند، کنترل وطور ساالنه از نظر صحت کارکردهبشوند، بایداستفاده می

بـار از نظـر   د، حداقل باید هر دو سال یـک نشویی که براي مواد و عوامل غیرعفونی استفاده میهودها.3
.تأیید شوند،صحت کارکرد

بـراي هـر نـوع کـار     ،شـوند شوند یا هودهایی کـه جابجـا مـی   تمام هودهایی که جدیداً خریداري می.4
.تأیید شوندل و، کنترها از نظر صحت کارکردآزمایشگاهی باید قبل از کارکردن با آن

منتقـل  روسلئآو این عوامل از طریق ایجاد دنشوهودهایی که براي مواد و عوامل عفونی استفاده می.5
.طور کامل گندزدایی شودهبفرمالینگاز ي وسیلهه ب،شوند، باید قبل از جابجایی یا تعمیر هودمی
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احتیاجات برودتی-3-2-3

ها ممکن است نیاز بـه  د که برخی از آنندارهاو فریزرهایخچالوي سرد هاقاحتیاج به طیف وسیعی از اتاهاآزمایشگاه
. حرارتی داشته باشندزنگ خطرمین برق اضطراري وأت

هاي سردها و اتاقیخچال-3-1- 3-2

ي هاي آزمایشگاهی اغلب جهت قرارگیري در زیر میزهاي آزمایشگاهی و یا به صـورت ایسـتاده در فاصـله   یخچال
طراحـی  يهـا در مرحلـه  شـوند کـه نـوع آن   بینی میاي پیشاي یا غیرشیشهها و با درهاي شیشهننزدیک نسبت به آ

.باشـد هـا مـی  آنيهاي بزرگ مستلزم توجه بـه گرمـاي تولیدشـده   بینی یخچالپیش. آزمایشگاه باید تعیین شده باشد
گرمـاي  الزم بـه توضـیح اسـت    . دنشـ بابینـی مـی  هاي سرد هم به عنوان جایگزین استفاده از یخچال قابل پـیش اتاق

.دفع شوندمورد نیازبه کمک تأسیسات وبینیپیشباید هاتوسط یخچالتولیدشده 

آزمایشگاهیي سانتیگراد هدرجـ40فریز-3-2- 3-2

هـاي انتقـال خـون و    و سـرم در آزمایشـگاه  F.P.Pآزمایشـگاهی جهـت نگهـداري   ي سانتیگراد درجهـ40رفریز
.رودبه کار میپزشکیتشخیص 

برودتینمایش دماي تجهیزات-3-3- 3-2

هـاي  توانـد نمونـه  یک چنین اتفاقی مـی .تلقی شودبار فاجعهیدادرویکتواند مییزرو فریخچالاشکال در دماي
اسـت کـه   الزامـی لـذا  .هاي آزمایش تشخیصی را از بین ببرداز معرفقابل توجهیيسرمایهها و سالشده طی آرشیو 

را از سیستم با هشدار متصل شوند که برق خود اه به سیستم نمایشگر دماي مستقل هاي آزمایشگو فریزرتمام یخچال
.دارنـد یخچـال و فریـزر را   چنـدین  ، امکان پشتیبانی وپایش همزمانهااین سیستمبعضی از . نمایندمین میأپشتیبان ت

ـ 1دارهشـ امکـان  شـود،  خـارج ،دماي تعریـف شـده  يدامنهها به طور اتوماتیک در صورتی که دما ازبرخی سیستم ه ب
.باشندمجهز میساعته 24نمودارصورت ه گزارش بي امکان ارائهبرخی نیز بهو دارندرا تماس تلفنیي وسیله

ي استریلهادستگاه-3-2-4

گیرند و بر اساس نوع نیازهـاي آزمایشـگاه، از انـواع    هاي مختلف مورد استفاده قرار میها و اتوکالوها در آزمایشگاهآون
کار آزمایشگاهی و را به صورت چسبیده به دیوار و به دور از میزهاي و اتوکالوها هابهتر است آون. تندمختلفی برخوردار هس

آل در صدا و اتوکالوها به صورت ایدههاي بیهاي دماي باال، اجاقآون. بینی نمودهاي جداگانه پیشدر داخل اتاقترجیحاًیا
ها همچون گذشته امروزه این دستگاه.شده را جذب و دفع نمایندجگیرند تا گرما و بوهاي خارزیر هودهاي باالسري قرار می

1 Alarm
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اگرچه ممکن است کارفرما در آزمایشگاه خـود از آون یـا   . کنند و از کارآیی بیشتري برخوردار هستندما ساطع نمیاز خود گر
ز انتشـار  تـا ا مناسب برخوردار باشندکاريعایقاز این تجهیزات در این صورت الزم است .اتوکالو قدیمی نیز استفاده نماید

.جلوگیري شوددر محیط آزمایشگاه گرما 

انکوباتورها-3-2-5

اننـد زنـده م يهـا کشت و رشـد دادن نمونـه  يبرایولوژيبيهایشگاهاست که در آزمایشگاهیابزار آزمایکانکوباتور 
مناسـب  یطیشـرا کـربن یداکسـ يدویژناکسیزان، مدما،رطوبتبا کنترلیلهوسینا.رودیکار مبههایکروبمیاهاسلول

تا حد امکـان از لحـاظ   اي هستند که هاي بسته و ایزولهاین انکوباتورها محفظه. کندیزنده فراهم ميهایسمرشد ارگانيبرا
با اسـتفاده از سنسـورهاي دمـایی،    واند، انکوباتورها هیتر قابل تنظیمی دارنددما و ورود و خروج گازها از بیرون آن جدا شده

شـده ثابـت نگـه   دماي داخل آن را در حـد تعیـین  ،دماي داخل انکوباتور سنجیده شده و سیستم کنترل دماي موجود در آن
برخی دیگر نیز قـادر بـه کنتـرل رطوبـت یـا      ؛)مانند یخچال(کوباتورها قابلیت پایین آوردن دما را نیز دارند برخی ان.داردمی

.شودثابت نگه داشته می،هابا استفاده از سیستم کنترل رطوبت، رطوبت انکوباتور در حد مورد نیاز نمونه. هستندCO2سطح
هـاي  هـا و قابلیـت  ها مشخصـه ختلفی از انکوباتور وجود دارد که برخی از آنانواع م. اکثر انکوباتورها مجهز به تایمر هستند

.هاي زمانی گوناگون را دارندریزي براي تنظیم دما و رطوبت در مقادیر مختلف براي فـاصـلهاي چون قابلیت برنامهویژه

ها ریزهاي آزمایش و آناالدستگاه-3-2-6

هـا از  تمام الزامات مربـوط بـه آن  آزمایشگاهی روز به روز در حال تغییر بوده و رهاي یزآناالطراحی تجهیزات آزمایش و 
تجهیزات ممکن اسـت  تکنولوژي این همچنین تغییرات . رسانی شودروزتا منابع تأسیساتی باید بههاي فیزیکی محیطویژگی

پیچیده تبدیل يهاي مکانیزهپیکر ایستاده و یا دستگاههاي غولباره از نوع رومیزي به دستگاهبینی بوده و یکغیرقابل پیش
.طراحی آزمایشگاه به دقت مورد بررسی قرار گیرنديد که بایستی در مرحلهنوش

اتوآناالیزر-6-1- 3-2

تشـکیل  1هاي معرفاي است که عموماً از اجزاء روباتیک جهت برداشتن نمونه و محلولاتوآناالیزر دستگاه پیچیده
البتـه منظـور از   . الیزر بدون آن معنی نداردهر اتوآناالیزر حتماً یک پردازشگر نیز هست، چرا که اصوالً اتوآنا.شده است

ـ کوچـک  (، بوردهـاي اصـلی، مـانیتور    CPUنیست، بلکه اجزاء کامپیوتري شاملPCپردازشگر، دستگاه ا بـزرگ یـا   ی
.شودشامل میرا ) کوچک و داخلی یا بزرگ و خارجی(و چاپگر )LCDصورتبه

بـا  ) آنالیز(ي آزمایش وارد دستگاه شده و در محل واکنش هادر اتوآناالیر از یک طرف نمونه و از طرف دیگر معرف
ی یا فیزیکی را ثبت کرده و به پردازشگر یا یدتکتورها و سنسورها نتایج فعل و انفعاالت شیمیا. شوندیکدیگر ترکیب می

يحافظـه هاي قبلی دستگاه یـا کـاربر کـه در   هاي خام توسط تعاریف و فرمولداده. فرستندمغز الکترونیک دستگاه می

1 Reagents
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اسـت،  LCDنهائی توسط یک سیستم خروجی که شامل مانیتور یا صـفحه يسیستم ثبت شده، پردازش شده و نتیجه
صـورت  اتوآناالیزرها یک چاپگر دارند که ممکن است جزء دستگاه باشد یا بهيتقریباً همه. شودبه کاربر نشان داده می
.جانبی به آن وصل شود

:ها عبارتند ازاتوآناالیزرها در آزمایشگاهترینترین و پرمصرفمهم

بیوشیمیاتوآناالیزرهاي-1- 3-2-6-1

هـا و داروهـا را در   ، پـروتئین ها، الکترولیتهایی هستند که غلظت متابولیتهادستگاه،آناالیزرهاي بیوشیمیایی
عملکـرد  .کنندمیگیري و سایر مایعات بدن با دقت و صحت باال اندازهنخاعیـسرم، پالسما، ادرار و مایع مغزي

محل قرارگیري نمونـه را  ،کردن آزمایش مورد نظر براي کامپیوتر دستگاهدستگاه به این صورت است که با تعیین
ي مخصـوص آزمـایش   هانمونه با معرف،سپس توسط پمپ متناسب کننده. کندخاص مشخص میي در یک لوله

ي درجه37مداوم درون حمام داخل دستگاه در دمايالزم به ذکر است که مایعات به طور. شودخاص مخلوط می
سنج دستگاه تغییرات چگالی نوري که در اثر عبـور نـور از محلـول    سپس در قسمت رنگ.شوندگرم میسانتیگراد

مـورد  پـارامتر شود تـا  شود و پردازش میشکارساز نوري به سیگنال الکتریکی تبدیل میآتوسط یک ،حاصل شده
.کندنظر را ثبت

1کانترهاسلبهمعروفهماتولوژياتوآناالیزرهاي-2- 3-2-6-1

توان یدستگاه مینبا ا. هستندیشگاهیآزمایزاتتجهینتریو اصلیناز پرکاربردتریکیکانتر سليهادستگاه
هـا دستگاهیناهمچنین. گیري کردرا اندازههاو پالکت(WBC)ي سفیدها، گلبول(RBC)قرمزيهاتعداد گلبول

دارنـد و  یزي قرمز را نها، مرفولوژي گلبولMCH ،MCHC، (MCV)تیگیري هموگلوبین، هماتوکراندازهیتلقاب
را ) هاو گرانولوسیتها، مونوسیتهاشمارش تعداد لنفوسیت(ي سفید هاها شمارش افتراقی سلولتعداد اندکی از آن

هااستفاده از این دستگاه.تشکیل شده است) شمارش(3و کانت) سلول(2سلي کانتر از دو واژهسل.دهندانجام می
.امروزه پیشرفت خوبی داشته است

هـا هر چند کـه ایـن دسـتگاه   . شودمیروش دستی هم در کنار این روش اتوماتیک براي کالیبراسیون استفاده 
است جواب بـه دسـت   اما باز هم ممکن،کنندمیي امروزه هستند و با دقت باال کار هایکی از ملزومات آزمایشگاه

هاکانترذشته سلگدر .شودمیها ناما این عیب هم باعث عدم استفاده از این دستگاه؛آمده از نتایج واقعی دور باشد
گیري و شمارش ي مختلفی براي اندازههااز روشاما در حال حاضر؛کردندمیرا شمارش هابر اساس اندازه، سلول

تغییـر  ـروش امپدانس الکتریکی(امپدانس چهار روش معرفی شده ها ترین آنکه معمولشود میاستفاده هاسلول
.باشدمیسیتوشیمیکال و تلفیقی،)الکترواپتیکال(اپتیکال ،)در هدایت الکتریکی

1 Cell counter
2 Cell
3 Count
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)ABG1تستدستگاهیاGasBlood(خونیگازهاياتوآناالیزر-3- 3-2-6-1

کـربن،  اکسـید گیـري فشـار جزئـی اکسـیژن، دي    گازهاي خـونی دسـتگاهی اسـت کـه بـراي انـدازه      آناالیزر
ک تست خـونی اسـت   ، ینیزیا گاز خون سرخرگیABGتست.شودکربن و نیتروژن در خون استفاده میمنوکسید

شود و شامل سوراخ کردن سرخرگ با یک سوزن نازك و گـرفتن حجـم   که با استفاده از خون سرخرگ انجام می
هـاي  امـا گـاهی از سـرخرگ   ؛مچ دست است،ترین مکان براي اخذ خون سرخرگمعمول. کمی خون از آن است

خـون را از  ي نمونـه ،ي تعیـین خروجـی قلبـی   تـوان بـرا  به عنوان مثال می؛شوددیگر نواحی بدن نیز استفاده می
و سـطح  O2و CO2خـون، تعیـین فشـار جزئـی     pHاین تست براي تعیـین میـزان  . سیاهرگ مرکزي تهیه کرد

یزرهاي گازهاي خونی غلظت هموگلوبین، چنـدین الکترولیـت، اکسـی    بسیاري از آناال. شودکربنات استفاده میبی
درمعمـوالً گازهـاي خـونی  تسـت . کننـد گلـوبین را گـزارش مـی   هموهموگلوبین، کربوکسی هموگلـوبین و مـت  

شود، امـا کاربردهـاي   براي تعیین میزان تبادل گاز در خون در ارتباط با فعالیت شش استفاده میهاي ریويبررسی
.ي پزشکی نیز داردهامختلفی در سایر زمینه

فلیم روش به)سدیم، پتاسیم(هاي خونگیري الکترولیتاالیزرهاي اندازهاتوآن-4- 3-2-6-1
ISEیا روش الکترودي2فوتومتر

شود که از آن بیشتر بـراي  میبینیپیشهاآزمایشگاهاغلباز وسایل الکتریکی است که در ییکفلیم فوتومتر
اه بر روي سنجش انرژي نورانی و طیف قشـري  اساس کار این دستگ.شودگیري سدیم و پتاسیم استفاده میاندازه

هاي اتم فلزات به ویژه فلـزات قلیـایی ماننـد سـدیم، پتاسـیم و کلسـیم بـر اثـر         الکترون. نظر استي موردهااتم
در مـدار جدیـد،   . کنندشوند و به مدارهاي باالتر جهش میبرانگیخته میي مختلف مانند حرارتی و نورانی هاانرژي

انرژي بیشتر ولی ثبات کمتر دارنـد و بـه همـین دلیـل پـس از زمـان بسـیار کوتـاهی بـه مـدار اولیـه            هارونالکت
.کنندمنتشر می) فوتون(اند به صورت انرژي نورانی را که جذب کردهدر این برگشت انرژي. گردندبرمی

تفاوت که در فلورسـنت جهـت   شبیه به روش فلورسنت است با این فلیم فوتومتراساس به وجود آمدن نور در 
بـه ایـن منظـور از انـرژي     فلـیم فوتـومتر  در حالی که در ،رودبنفش به کار میماوراءبرانگیختن اتم انرژي نورانی

ي عناصري که به راحتـی  هادرصد از اتم002/0بر اثر حرارت شعله، هر لحظه فقط حدود . شودحرارتی استفاده می
کنند و بر حسب این که الکترون چه مـداري و  پتاسیم تهییج شده و نور ایجاد میشوند مثل سدیم یابرانگیخته می

دهد رنگ نوري که می،ساطع کند) فتون(تا چه حدي برانگیخته شده باشد و بر حسب این که چقدر انرژي نورانی 
ایـن  کننـد و اشـکال  بعضی از عناصر چند رنگ تولید مـی . مخصوص یک عنصر است،متفاوت است که هر رنگ

فقط فتومترفلیم کند؛ به همین جهت دستگاه است که اگر شعله کم یا زیاد شود طول موج به وجود آمده تغییر می
البتـه بـا   گیـري کلسـیم  گیري سدیم و پتاسیم و گاهی در صورت حساس بودن دسـتگاه بـراي انـدازه   براي اندازه

.شودمیجداگانه استفادهيدادن محلول در محفظهحرارت

1 Arterial blood gas
2 Flame photometer
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االیزاهايتستياتوآناالیزرها-5- 3-2-6-1

نیز معروف است، یک اسـپکتروفتومتر تخصصـی   فتومتریک2میکروپلیتخوانشگر اسمکه به 1الیزااخوانشگر 
و شناسـی ایمنـی این تکنیک کـاربردي مسـتقیم در   . یزا طراحی شده استبوده که به منظور قرائت نتایج تست اال

بـه کـار   هـا ي اختصاصـی در نمونـه  هاژنیا آنتیهاوسیله به منظور تعیین حضور آنتی بادياین. ددارشناسیمسر
بادي روي یک سطح جامد به صورت مستقیم یا ثانویه ژن یا آنتیاین تکنیک بر اساس تشخیص یک آنتی.رودمی

.خوانده شوندتوسط اسپکتروفتومترتوانند دار و ایجاد محصوالتی استوار است که میي نشانهاباديبه کمک آنتی

الکترولیت آناالیزر-6- 3-2-6-1

را هـاي ادرار خون کامل، پالسـما، سـرم، یـا نمونـه    مانندغلظت الکترولیت در مایعات بدن ،الکترولیت آناالیزر
ي بـا بـار منفـی یـا     هـا به ترتیب یون(ها در مایعات بدن به صورت کاتیون یا آنیونالکترولیت. کندگیري میاندازه
شود به کار برد، میحلتوان براي هر نمکی که در آب ت را میبا وجود این که عبارت الکترولی. وجود دارند) مثبت

کربن در اکسیدو ديکلرید،پتاسیم، سدیمتر هاي پزشکی این عبارت براي ارجاع به چهار الکترولیت رایجدر کاربرد
کلسـیم کامـل در   و غلظت کلسیم یونیزه شـده گیرياز این دستگاه براي اندازه. دشواستفاده میکلسیم کربناتبی

دهـی و  هـا آب آن. بدن دارنـد سالمتها چندین نقش در حفظ الکترولیتغلظت.شودنیز استفاده میمایعات بدن 
ها را یگر ماهیچهکنند، عملکرد قلب و دبدن را در سطح مناسبی حفظ میpHدارند، فشار اسمزي را پایدار نگه می

هـا  برخی از اختالالت مرتبط با عـدم تعـادل الکترولیـت   . کنندهاي آنزیمی شرکت میکنند و در واکنشتنظیم می
هاي کلیوي وو بیماريآبی، نارسایی احتقانی قلب، اسیدوز و آلکالوز تنفسی، دیابتدهی بیش از حد و کمشامل آب
تواند ناشی از اختالالت مختلف باشد که سطوح غیرطبیعی الکترولیت میاز آنجا. هستنددستگاه گوارشاختالالت

.ها یک فاکتور کلیدي در تشخیص و درمان بیماري استهاي مختلف شود، آنالیز آنیا منجر به بیماري

دیونایزر-6-2- 3-2

ی کـه  دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزیـن آنیـون  
دسـتگاه  عملکـرد .میکروزیمنس را داراسـت 1قابلیت تولید آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 

و در ستون پتاسیم،سدیم،منیزیم،شامل کلسیمهاکاتیونيرزین دیونایزر در ستون کاتیونی کلیهبدین شکل است که
ستون کـاتیونی بعـد از اشـباع    .شودمینیترات و سیلیکات حذف ،کلراید،فاتسول،شامل کربناتهاآنیونيآنیونی کلیه

هـاي آزمایشـگاهی آمـاده    الزم جهت دستگاهخالصبدین ترتیب آب.شودمیشدن با اسید و ستون آنیونی با سود احیا 
.شودمی

1 Elisa reader
2 Microplate reader
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ماريبن-6-3- 3-2

هـاي موجـود   اي مختلف شامل آزمایشگاههاي در آزمایشگاهاي است که کاربرد گستردهوسیلهماري یا حمام آببن
هاي سرولوژیک، این وسیله به منظور انجام تست. در مراکز تحقیقاتی، کلینیکی، آموزشی، صنایع غذایی و فاضالب دارد

هاي دارویی و حتی به منظور انجـام مراحـل انکوباسـیون صـنعتی، مـورد اسـتفاده قـرار        آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست
ي به عنوان یک قاعـده . شودها نیز استفاده میها و ذوب کردن نمونهها به منظور گرم کردن معرفمارياز بن. گیردمی

. شودها از روغن نیز استفاده میشود؛ اگر چه در تعداد معدودي از آنها از آب استفاده میماريکلی، در بن
يدرجـه 100گیرد از دماي اتـاق تـا   ده قرار میها که به طور طبیعی و بیشتر مورد استفاماريدمایی بني محدوده

سانتیگراد، داراي یک پوشش با يدرجه100هاي قادر به تولید دماي ماريالزم به ذکر است که بن. باشدسانتیگراد می
هـا  مـاري به طور کلی، بن.لیتر هستند3تا 2اي به گنجایش ها داراي محفظهمارياغلب بن. هاي خاص هستندویژگی

هـا داراي  تانک، ترمـومتر و در برخـی از انـواع آن   ي نمایشگر، درپوش، محفظهي اراي واحد کنترل الکتریکی، صفحهد
مقاومـت  بـا  ستاتیک ااز فوالد ساخته شده و توسط یک رنگ الکترومعموالًها ماريبن.نیز هستندکنندهواحد یکنواخت

.شوند، پوشیده میباال
کننده نیز هستند که موجـب ایجـاد یـک حرکـت     اراي اجزایی از قبیل سیستم یکنواختها دماريانواع خاصی از بن

موجب ایجاد یک دماي یکنواخت در سراسر مایع به این صورتدقیق در مایع درون محفظه تانک شده و يشدهکنترل
بنـدي  دار تقسیماال و عایقها از نظر دمایی به سه دسته با دماي پایین، دماي بماريبه طور کلی، بن. دشودرون آن می

.شوندمی

یمانسدیزرآناال-6-4- 3-2

گردد و میـزان سـرعت رسـوب گلبـول قرمـز در یـک       میشناسی آزمایشگاه انجام آزمایش سدیمان در بخش خون
و روماتوئیـد فـاکتور و دیگـر    هاي خونیشمارش کامل سلولبا آزمایشگیرد و این آزمایش معموالًمیساعت را اندازه 

همـان سرعت سدیمانتاسیون گلبـول قرمـز   .شودهاي کالژن و رماتیسمی درخواست میمربوط به بیماريهايآزمایش
هـاي قرمـز در حفـظ حالـت     سدیمانتاسـیون تعیـین توانـایی گلبـول    .باشـد مـی هـا  سرعت سدیمانتاسیون اریتروسـیت 

.باشدمیسوسپانسیونشان در خون

متر روبینبیلی-6-5- 3-2

از سرم خون بزرگساالن با استفادهروبین را در نوزادان ومتریک است که غلظت بیلیتوناالیزر فآیک متر روبینبیلی
یکـی  خود روبینبیلی. شودثانیه انجام می5حدود در مدت زمان کوتاهیگیري معموالًکند و این اندازهگیري میاندازه

شود و عامل رنـگ زرد  میحاصل بینهموگلوطبیعیي است که از شکست و تجزیهصفراويهاي زردرنگاز پیگمانت
.اي مدفوع استادرار و رنگ قهوه
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میکروسکوپ -6-6- 3-2

و معنـی  دیدن، گرفته شده استبه معنی»اسکوپ«به معنی کوچک و »میکرو«ي یونانی از دو واژهمیکروسکوپ
اجزاي بخـش  شود؛ میکروسکوپ نوري از دو بخش مکانیکی و نوري تشکیل می. باشدمیذرات کوچکيمشاهدهآن

ي تنظـیم، گیـره،   هـا یی همچـون پایـه، بـازو، پـیچ    هـا اي ندارند و شامل بخشمکانیکی در تشکیل تصویر نقش عمده
مسـتقیم در تشـکیل   به صـورت وشودمیکل سیستم نوري میکروسکوپشاملبخش نوري.دیافراگم و غیره هستند

، فیلترهـا،  )کندانسـور بـراي متمرکـز کـردن نـور     منبـع نـور و  (این بخش شامل دسـتگاه روشـنایی   . تصویر نقش دارد
. کـردن شـیء روي چشـم اسـت    ي چشـمی بـراي تصـویر   هـا ي شیئی براي متمرکز کردن تصـویر و عدسـی  هاعدسی
:پردازیمها میسکوپ نوري شامل انواع مختلفی است که در ادامه به توضیح برخی از آنمیکرو

میکروسکوپ فلوئورسانس-1- 3-2-6-6

زیر ایـن  ي نمونهيبراي مشاهده. نوري که منبع نور آن پرتوهاي فرابنفش استانواع خاصی از میکروسکوپ
از .شـوند میآمیزي داخل سلول با مواد فلورسانت یا نورافشان رنگي ي ویژههایا ملکولهابخش،هامیکروسکوپ

زیـرا ؛شـود یاسـتفاده مـ  ها در سـلول باشـد،  ي خاص یا جایگاه آنهاهدف تشخیص پروتئینکه زمانی این روش
مـواد  .قابل استفاده نیسـت در این مورد،کنندمیرا به طور عام رنگ هاآمیزي که پروتئیني معمولی رنگهاروش

. کننـد مـی کنند و در طول موج بلندتري در طیـف مرئـی تـابش    میفلورسانت نور را در طول موج فرابنفش جذب 
ي معمـول  هارودامین و فلورسئین دو نوع از رنگ. ه استحاصل نور تابش شده از نمون،شودمیتصویري که دیده 

.کنندمیفلورسانت هستند که به ترتیب نور قرمز و سبز از خود تابش 

میکروسکوپ مرکب-2- 3-2-6-6

روي صـفحات  معمـوالً هـا نمونـه . شـود هاي بسیار ریز استفاده مینمونهي از این میکروسکوپ براي مشاهده
تـري بـه نـام المـل     تر و نـازك اي کوچکر گرفته و توسط صفحات شیشهاي مستطیل شکل به نام الم قراشیشه

یـک  هـاي مرکـب معمـوالً   میکروسـکوپ . گیرنـد زیر میکروسکوپ قرار میهاشوند، سپس این نمونهپوشانده می
.دچشمی یا دو چشمی هستن

1فیلدداركمیکروسکوپ -3- 3-2-6-6

آیـد و انـوار از اطـراف بـه نمونـه      میط دراز منبع نوري به شکل مخرولهصنور حافیلدداركدر میکروسکوپ 
نـور در ایـن نـوع    ي منبع تغذیـه . گیردمیاین کار توسط کندانسور خاص این میکروسکوپ انجام وشودمیتابیده 

مـورد  ي ي محـدب و مقعـر شـیء یـا نمونـه     هـا باشد و با ایجاد انکسار نور توسط آینهنور مرئی می،میکروسکوپ
حرکـت  ي اي مشاهدهبرفیلدداركاستفاده از میکروسکوپ .شودسیاه دیده میي ر زمینهبررسی، شفاف و نورانی د

.باکتري معمول است

1 Dark field
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تیشو پروسسور-6-7- 3-2

آغشـتگی  ــ 4سـازي  شـفاف ــ 3گیري از بافت آبـ2تثبیت بافت ـ1دستگاهی است که بافت را طی چهار فرایند 
سـاز  ثابـت يیک یا چند بار در یک ماده،ي تثبیت، نمونهرحلهدر م. نمایدازي میسجهت مراحل بعدي، آماده) پارافین(

کنندها وضعیت طبیعی اجـزاي  ثابت. کشدسازي یک تا چهار ساعت طول میهر غوطه. شودمیقرار دادهنظیر فرمالین، 
گیـري بآ. شودکنند و در نتیجه از دست رفتن، انهدام یا تجزیه بافت در طی مراحل بعدي منتفی میسلولی را حفظ می

که در بافـت نفـوذ   یدرانتدهيمادهیکيوسیلههببافتازشدنیجداآبتماموگرفتنکردنخارجشاملنیزبافتاز
بـه لـل یگز. گـردد یمـ بـاز للیبافت توسط گزيهامنافذ وچشمه،هاشکافنیز سازيدر فرایند شفاف. کند، خواهد بود

در. داراسـت رانیپـاراف والکـل بـا شـدن مخلوطتیقابلللیگزرایز. استنیپارافوالکلنیبواسطحدحاللعنوان
جـه ینتدرکنـد و یبافت نفـوذ مـ  يهاچشمهومنافذداخلبهمذابنیپارافجیتدرهبه پارافین نیز بآغشتگیي مرحله
.شودیمبافتقوامواستحکامباعث

تیشو امبدینگ-6-8- 3-2

در .شـود یی به شکل بلوك استفاده مـی هاسازي قالبمبدینگ جهت آمادهدستگاه تیشو اگیري از قالبي در مرحله
مـاده  یدبایريگقالبيبرا.شودیند براي سفت شدن و آماده شدن بافت براي برش، از پارافین مایع استفاده میآاین فر
بـه آن  10بـه  1بت موم بـه نسـ  يگراد داخل فور ذوب کرده و مقداریسانتي درجه60دمايدررا) ینپاراف(یآغشتگ

یارهـا بسـ  قالـب ،استفاده شودینکه فقط از پارافصورتیدر. شودیمحکم استفاده میريگقالبياز موم برا. اضافه کرد
.شکننده خواهند شد

میکروتوم -6-9- 3-2

ایـن  . کننـد آمده، استفاده میي نازك از بافتی که به صورت بلوك درهابرشي دستگاهی است که از آن براي تهیه
ـ یرونـی بـه دو بخـش ب  این دستگاه. هاي گوناگون استتگاه داراي توانایی برش بافت در ضخامتدس یمتقسـ یو درون
به چـرخش  یکروتوممي دستهي یلهشده است که به وسیهتعبیمختلفيهادندهدستگاه، چرخیدر بخش درون. شودمی
بـه  ییهابرشتوانمیدستهچرخشبا. کندیمنتقل مرا به داخلیمیتنظي هدرجیکرومتر،میمتنظي هیلو مآیدیمدر

ـ  ي یـره دستگاه شـامل دسـته، گ  یرونیقسمت ب. کردیهتر تهیشبیو حتیکرونم30تا 1ضخامت  یمتنظـ یچبلـوك، پ
یچو پیکرومترمي درجهیکروتوم،میغتي یهزاوي هکنندیمتنظیچپیکروتوم،ميچاقوي هنگهدارنديبلوك، جاي هیزاو
دسـته را  توانیآن مي یلهوسشده که بهیهتعبايیلهدسته، ميبر رو. دست استي یلهجلوبرنده چاقو به وسي ستهدیا

.دشویخراب شدن بلوك کم میابه دست یباحتمال آسه این صورتثابت شود و بقفل نمود تا کامالً
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1فروزن سکشن-6-10- 3-2

آمادگی بافت جهت تشخیص پاتولوژیک را کوتاه و زمان شود که روندبه مجموعه عملیاتی گفته میفروزن سکشن
آمیزي ي رنگهاد با روشنتوانها میبه عالوه اجزاي سلولی مانند چربی. کندمیترسریعتشخیص را براي آگاهی جراح 

یـن  در ا. شـود اسـتفاده مـی  2ستگاهی به نام کرایو اسـتیت براي انجام این کار از د. دنیکروسکوپ دیده شومخاص، زیر 
بنـدي شـده، قـرار    عـایق اورتاندستگاه میکروتوم، بافت و چاقو همگی در یک اتاقک با کنترل دما که سطح آن با پلی

. دگیرنمی

3تیشو فلوت-6-11- 3-2

يدرجـه 90اي کردن آب از دماي محیط تـا دمـ  باشد که ظرف آبی است با امکان گرمسازي بافت میحمام شناور
ایـن  از.شـود آمیزي مـی داخل این ظرف با رنگ تیره رنگ.ارافین اطراف نمونه داردکه این دما بستگی به پسانتیگراد

.شودفاده میخورده استي برشهاچروك بافتودستگاه براي برطرف کردن چین

آمیزي بافتدستگاه رنگ-6-12- 3-2

یک انجـام  صورت تمام اتوماتهآمیزي بافت را بشناسی بافت شامل رنگششم از آسیبي دستگاهی است که مرحله
صورت دستی انجام شده و بافت مربوطه به ترتیب و ههایی که این دستگاه وجود ندارد، عملیات بدر آزمایشگاه. دهدمی
.شوندآمیزي مییایی مربوطه رنگاساس آزمایش مورد نیاز توسط مواد شیمبر

کواگلومتر اتوماتیک-6-13- 3-2

تعیین نقایص تشکیل لخته که در اختالل عملکرد کبـد و  گیرد و برايمکانیسم لخته شدن یا هموستاز را اندازه می
عوامـل  ضـد انعقادهـاي خـوراکی و   یا همچنین اثر برخی از داروها مثل هپارین؛رودبه کار می،شوددیده میهموفیلی 

پالسـما و  برداشـت بـراي  برداري اتوماتیـک  سرنگ نمونهداراي ،هاي اتوماتیکدستگاه. کندپالکتی را سنجش میضد
.دندهم د انجانتوانو همزمان چندین تست را میهستند هاعرفم

کواگلومتر نیمه اتوماتیک-6-14- 3-2

، فرآینـد هـاي نیمـه اتوماتیـک   در دسـتگاه باشد با این تفاوت کـه عملکرد این دستگاه مشابه نوع اتوماتیک آن می
در یک زمـان  این دستگاهویردصورت گتوسط اپراتور به کووت دستگاه بایدهاي آزمایشکردن پالسما و معرفاضافه

. باشدمیقادر به انجام یک تا دو تست 

1 Frozen section
2 Cryostat
3 Tissue Float



LABORATORY  EQUIPMENTهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه

کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش248

)اسپکتروفلوریمتري(1فلوریمتر-6-15- 3-2

ي مـورد  هـا را در نمونـه 3الکترومغناطیسی است که خاصیت فلورسـانس 2اسپکتروفلوریمتري نوعی اسپکتروسکوپی
هـا را مـورد   کنش مولکولت، خواص یا برهمتوان غلظگیري شدت نور فلورسانس میبا اندازه. نمایدمطالعه، بررسی می

هـا و  ها و تومور مارکرها و همچنین درتشخیص انواع سـرطان گیري بیومولکولاین تکنیک براي اندازه. مطالعه قرار داد
.گیردخیم نیز مورد استفاده قرار میتومورهاي خوش

فلوسایتومتري -6-16- 3-2

هـاي  ارزیـابی مبتنی بریک بر روي الم فیکس شده،هاي طبیعی و نئوپالستجهت تشخیص سلولترین روشرایج
هاي متنوع جهـت  رغم تهیه رنگشناسی علیمتخصصین آسیب. باشدمیآنها ) مرفولوژي(سیتولوژیکی و شکل ظاهري 

هـاي موجـود در مقطـع    هاي مختلف یک بافت، به سهولت و به سرعت قادر به شمارش انواع سـلول آمیزي سلولرنگ
هایی را که داراي منشأ اجدادي گوناگون و یا در مراحل مختلـف  توانند سلولنیستند و همچنین نمیبافت مورد مطالعه 

. سنجی به معنی تفکیک اجـزاء سـلولی متعـدد در یـک نمونـه اسـت      سیتومتري یا یاخته. تمایز هستند، تشخیص دهند
هایی که توسط خصلت. رش قرار می دهددستگاه فلوسایتومتري اجزاء متعدد سلولی را تعیین کرده و هم زمان مورد شما

سلول و RNAیا DNAسلول، پیچیدگی سیتوپالسمی، محتوي يفلوسایتومتري قابل اندازه گیري هستند، شامل اندازه
.باشدهاي داخل سلولی و یا متصل به غشا میاي از پروتئینطیف گسترده

ل قرار گرفته و به صـورت تـک تـک از مقابـل     آمیزي در یک جریان سیاهاي رنگدر روش فلوسایتومتري سلول
آوري کنند و متعاقب آن، نور پراکنده شده و نور فلورسـانس جـانبی توسـط آشـکار سـازها جمـع      پرتوي نوري عبور می

آوري شـده تبـدیل   هاي الکتریکـی متناسـب بـا نـور جمـع     هاي نوري را به سیگنالاین آشکارسازها، سیگنال. شوندمی
ها را بر اساس تفـاوت در انـدازه و پیچیـدگی درونـی از هـم      تواند سلولهاي مختلف میر در زاویهپراکنش نو. کنندمی

هـا را بـر   توانـد سـلول  دار شده با فلورسنت مـی متمایز کند، در حالی که ساطع شدن نور فلورسانس از آنتی بادي نشان
ها بر اساس خصوصـیاتی  دین ترتیب سلولب. هاي سطحی و سیتوپالسمی از هم تفکیک نمایدژناساس تفاوت در آنتی

.شوندپذیري از هم افتراق داده مینظیر حجم، گرانوالسیون و میزان رنگ

4دستگاه گاماکانتر-6-17- 3-2

در این دسـتگاه یـد   ، رودمیگاما به کار ي هاي بدن با استفاده از اشعهگیري میزان هورموناین دستگاه براي اندازه
. کندگیري میهاي خاصی مقدار هورمون را اندازهایجاد شده طبق واکنشي و اشعهکندگاما میيتولید اشعه125

1 Fluorimeter
2 Spectroscopic
3 Fluorescence
4 Gamma counter
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1کش هماتوکریتخط-6-18- 3-2

گیـري قسـمت قرمـز    باشد و بـا انـدازه  میي قرمز هاهماتوکریت درصدي از حجم کل خون است که شامل گلبول
ایـن  .شـود گیـري مـی  انـدازه تهماتوکریـ يدر لولـه نسبت به کـل ارتفـاع خـون   هماتوکریت،يرسوب خون در لوله

.شودکش هماتوکریت انجام میگیري با خطاندازه

2رفرکتومتر-6-19- 3-2

شود، به علت تغییر سرعت عبـور، مسـیر   میهنگامی که پرتو نور از محیطی به محیط دیگر با غلظتی متفاوت وارد 
نور به ،تر از محیط اول باشدلکه محیط دوم چگادر صورتی.شودمینامیده شکست نوراین پدیده.شودمیآن منحرف 

. شـود مـی از خـط عمـود بـر سـطح دور     ،و در صورتی که غلظـت کمتـري داشـته باشـد    شودمیتر خط عمود نزدیک
. دستگاه رفرکتومتر استي رفرکتومتري به معنی تعیین ضریب شکست گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف، به وسیله

با معین شدن ضریب شکسـت، عـالوه   . ی مواد یا ارزیابی خلوص آن استفاده کردتوان از این مشخصه، براي شناسایمی
براي پی بردن بـه میـزان اوره و پـروتئین خـون،     آزمایشگاهدر . توان محاسبه کردمیمقدار آن را نیز ،بر شناسایی مواد

.استادرارظتترین کاربرد آن تعیین غلشود و مهممیمیزان نمک موجود در آن و غلظت مایعات استفاده 

نوار خوان ادرار-6-20- 3-2

،روبـین گلوکز، بیلـی ،نوار ادرار.نوار ادرار است،اولین تست در آنالیز ادرار،ادرارسی شیمیایی یا ماکروسکوپیربردر 
جـواب  . کندنیترات و لوکوسیت استراز را در ادرار بیمار شناسایی می،اوروبیلوژن،خون و پروتئین،وزن مخصوص،کتون

.اصل از این تست نیمه کمی استح

3آناالیزر اسپرم-6-21- 3-2

، شـمارش اسـپرم  تـوان  بـا ایـن آنـاالیزر مـی    . گیـرد این آناالیزر جهت تعیین خواص اسپرم مورد استفاده قرار مـی 
. کردگیري را اندازهبالینیي هاپارامتردیگر ها و اسپرمو سرعت حرکت مرفولوژي و میزان

4کانترکلنی-6-22- 3-2

گونـه  روش کار این.محیط کشت استموجود درهايمیکروارگانیسمها یابراي شمارش باکتريدستگاه الکتریکی 
و کـرده پلیت را به چهار قسمت تقسیم ،ها یکسان باشداگر تراکم کلنیداده وقرار کانترابتدا پلیت را در کلنیاست که 

1 Hematocrit
2 Refractometer
3 Sperm analyzer
4 Colony counter
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هـر  ،اما اگرتراکم یکسان نباشدوشودمیو سپس عدد به دست آمده ضرب در چهار نمودهتنها یک چهارم را شمارش 
. شمرده خواهد شدچهار قسمت 

فورزالکترو-6-23- 3-2

یسـتی زيهـا مـاکرومولکول ینکهاسبببه.یندگویکیالکتریدانمتحتیعمایکبه حرکات ذرات در الکتروفورز
خواصاساسبرراهاآنیکی،الکتریدانمیکدرهاآندادنقرارباتوانیم،هستندباردارهاینپروتئوايانيدمانند

ـ یروشـ ازمنظورینايبرا.کردیکتفکیکیالکتربارویمولکولوزنیی،فضاشکلمانندیزیکیف الکتروفـورز نـام ه ب
یـا یـک نوکلئیدهاياسـ ازاعمهایومولکولبي مطالعهویکتفکيبرايالکتروفورزمختلفيهاروش.شودیماستفاده

.استشدهابداعهاینپروتئ

شیکرهاوسانتریفیوژها-6-24- 3-2

مرکـز ازگریـز نیـروي ازاسـتفاده اسـاس بروالکتروموتوردورانیچرخشینیرويي وسیلهبهکهاستدستگاهی
.شودمیجرمشاناختالفاساسبرآزمایشگاهیمحلولایمخلوطیکمختلفموادشدننشینتهباعث

بـا .باشدمییکدیگرازهاآنترکیباتکردنجداجهتنیازموردهايسرعتباموادچرخاندنسانتریفیوژهاعملکرد
مربوطـه سانتریفیوژهايبنابراینگیرند،میقرارآزمایشموردکمتريمقداردرامروزهخونیهاينمونهکهاینبهتوجه

ازجلوگیريیاوهانمونهنمودنمخلوطجهتنیزهاشیکراز.شوندمیاستفادهرومیزيصورتبهوشدهترکوچکهم
.شودمیاستفادهآزمایشهايلولهدرخونشدنلخته

اولتراسانتریفوژ-3-2-6-24-1

ودارنـد کـاربرد لولیسي دهندهتشکیلموادتفکیکبرايکهباشدمیباالبسیارسرعتباسانتریفوژازنوعی
.باشندمیخالءسیستمویخچالدارايهمگی

خالءسیستم-6-25- 3-2

.داردمحدوديمصارفآزمایشگاهدروگرددمیاستفادهسیستمایناز)ساکشن(مکشجهت

UVالمپ-6-26- 3-2

نورطیفوداردکاربردمیکروبیولوژيهايآزمایشگاهفضايوهودومیزهاسطوحنمودناستریلجهتالمپاین
.باشدمینانومتر190ـ400محدودهدارايآن
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وماتیکیئننقلوحملسیستم-3-2-7

جابجـایی جهـت کـه باشدمیارسالودریافتهايایستگاهوهالولهازمتشکلايشبکهوماتیکی،ئننقلوحملسیستم
ـ )وماتیـک ئن(فشـرده هواينیرويازاستفادهبامداركواسناد،هانمونه،تجهیزاتوسایل،ي مکانیزه ایـن .رودمـی کـار هب
،هـا بنـزین پمـپ ،بـزرگ هايفروشگاه،هابانک،نفتیيهااسکلهوهاپاالیشگاهنظیرصنایعدرمتنوعیيهاکاربردسیستم

.داردهغیروهاکتابخانهتمیز،يهااتاق،ايهستهتحقیقاتمراکزها،آزمایشگاهها،بیمارستان
يهـا نمونـه مـدفوع، ــ ادرارظـروف خون،آزمایشيهالولهانتقالبرايهاآزمایشگاهودرمانیکزمراها،بیمارستاندر

کاردیوگرافیاکونتایج،رادیولوژيتصاویرتشخیصیوهاکلیشهبیمار،يپرونده،هادارو،پالسماوخونيهاکیسهپاتولوژیک،
.شودمیاستفادهسیستماینازغیرهومالیاسنادویژه،هايبخشبهغذاییموادوگاواژسونوگرافی،ـ

وماتیکیئننقلوحملسیستمکاربرديمزایاي-7-1- 3-2

:داردذیلشرحبهکاربردهاکلیهدرمشخصیمزایايوماتیکیئنانتقالونقلسیستم

انسانینیرويکاهش-1- 3-2-7-1

وشـده انسـانی نیـروي کـاهش موجـب سـنتی، سیسـتم جـاي هبکاالانتقالمکانیزهسیستماینجایگزینی
.گرددمیکمانسانینیرويباکارمسائلوهاتنشپرسنلی،يهاهزینه

کارانجامدردقتافزایش-2- 3-2-7-1

وخستگیدچارهرگزسیستماین.یابدمیکاهشنسبتهمانبهنیزفرديخطاهاي،انسانینیرويکاهشبا
.دهدمیهئارارایکسانیانتقالونقلکیفیتروزشبانهازساعتدرهروپیوستهطورهبوشودمینراندمانکاهش
.سازدمیمیسرسرعتبهرااپراتوريخطاهاياصالحامکانافزاري،نرمکنترلومانیتورینگيهاسیستم

جابجاییسرعتافزایش-3- 3-2-7-1

ضـمن مسیستاینازاستفاده.کندمیپیدادوچنداناهمیتیسیستماینازاستفادهفوریت،واورژانسموارددر
افـزایش سـبب ، کـار دقـت دراخـتالل ایجادبدوندستی،نقلوحملحالتازباالترمراتببهسرعتبودندارا

.گرددمیاورژانسیوحادشرایطدرمجموعهعملکردراندمان

جابجاییدرایمنیافزایش-4- 3-2-7-1

اشخاصهویتکنترلامکانبامراههلحظه،هردرانتقالحالدرحملهايکپسولوضعیتوهامسیرپایش
تصـرف، ودخلهرگونهازجلوگیريمنظوربهارسالیمحتویاتکدینگامکانهمچنینوکنندهدریافتیاارسال

.دنکنمیتضمینزیاديحدتاراهاکاالدریافتوارسالایمنیکههستندهاییویژگیجملهاز
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مداركوموادجابجایییفیتکوکمیتازگیريگزارشوآمارگیريامکان-5- 3-2-7-1

هـاي قسـمت درهاییگزارشچنینبهدسترسیامکانوکامپیوترتوسطانتقالمراحلتمامکنترلبهتوجهبا
دریافتمیزانازمثالعنوانبه.یافتدستریزيبرنامهومدیریتجهتارزشمندياطالعاتبهتوانمیمختلف،

.نمودحاصلاطالعسمتقیکدرخاصکاالییمصرفنتیجهدرو

هاآزمایشگاهها وبیمارستاندروماتیکیئننقلوحملسیستماختصاصیمزایاي-7-2- 3-2

هاي آزمایشگاهیآوري نمونه به واحداز واحد جمعخونيهانمونهسریعومطمئنانتقال
دسـتگاه  هاي ویـژه بـا دو   عدم نیاز به ایجاد آزمایشگاه گازهاي خونی مجزا براي اتاق عمل قلب و بخش

یش در آزمایشگاه مرکزي بیمارستانو انجام متمرکز آزماآناالیزر گازهاي خونی
هاي لختـه، ظـروف مـدفوع و    اندازي آزمایشگاه اختصاصی در اورژانس و انتقال سریع لولهعدم نیاز به راه

به آزمایشگاه مرکزي ) در مدت زمان یک دقیقه( ادرار
  ي معمـولی در بخـش و ارسـال نمونـه بـراي      هـا وسـط گلوکـومتر  عدم نیاز به اندازه گیري قنـد خـون ت

گیري قند خون به آزمایشگاه مرکزياندازه
از هـا جهت نقل و انتقال نمونـه ) گیربهیار، نمونهبر، کمکخدمه، بیمار(کاهش اتالف وقت پرسنل بخش

هاي عمل به آزمایشگاه مرکزيها و اتاقبخش
هاآنترافیکوهاآسانسوراستهالكکاهش
ایمنطورهبمدیرانسایروآزمایشگاهرئیس،اداريومالیمعاونتدفتربهچکنظیرمالیاسنادانتقال
انباراز)پزشکیتجهیزاتمهندسی،وفنی(پشتیبانیهايسیستمنیازموردکوچکیدکیقطعاتانتقال

هابخشبههاکارگاهومرکزي
آزمایشگاهمختلفيهادربانتظاماتارسالیخروجودورومجوزهايامضاءومتمرکزکنترل
مالیاموريخزانهبههاصندوقازنقدوجهانتقالونقل
غیرهواداريامور،امورمالیمدیریت،بهمکاتباتوهانامهاصلانتقال

کامپیوترها-3-2-8

کامپیوترهـا ازاسـتفاده دررشـدي بـه ورروندوکنندمیایفاآزمایشگاهیفرآیندهايدرمهمینقشکامپیوترهاامروزه
بـراي وزمـانی هردرموقعیتی،هرازکامپیوتربهدسترسیامکانمستلزمکامپیوترهاازگستردهاستفاده.استآمدهوجودبه

ـ مربـوط تمهیـدات مربوطـه، میـز برعالوهآزمایشگاهی،فرآیندهايدرکامپیوترازاستفادهبراي.باشدمیکارکناناغلب هب
.شـوند گرفتـه نظـر دربایـد نیـز اسـکنر وچاپگرمرکزي،سرورتجهیزاتازاعمآنجانبیلوازمتماموقرارگیريموقعیت

نظـر دربایسـتی سـیم بـی ارتباطاتخصوصدرالزمهايبینیپیشسیار،وشبکهبهمتصلکامپیوترهايبهنیازصورتدر
.دنشوگرفته
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ازبعضـی بـراي .استشدهاستفادهاطالعاتپردازشوآوريجمعمنظوربهتحقیقاتیهايمکاندرهموارهکامپیوترها
آزمایشـگاهی کارشناسـان کـه آنجـایی از.کننـد میایفاهاآنعملکردبرايبنیادينقشکامپیوترهاآزمایشگاهی،تجهیزات

درکامپیوترهاظهوربنابراینکنند،میادهاستفسازيشبیهیاشمارشبرايکامپیوترهاازاغلبرایج،عملیهايروشجايبه
باشـند مـی کامپیوتربهوابستههماداريهايفعالیتتمام.استشدهنیازموردفیزیکیفضايافزایشبهمنجرهاآزمایشگاه

.دنشوبینیپیش)سرور(مرکزيکامپیوترواسطهبهیکدیگرباکامپیوترهاارتباطخصوصدرمربوطهتمهیداتبایستیکه

بزرگتجهیزاتبرايدسترسی-3-2-9

بـه آینـده درتجهیـزات انتقـال بـراي مشخصمسیربایستیآزمایشگاهی،تجهیزاتوهادستگاهابعادتنوعبهتوجهبا
فضـاهاي تمـام بـه سـاختمان بیـرون ازمسـیر یـک شودمیتوصیهخصوصایندر.شودبینیپیشآزمایشگاهیفضاهاي

راهروهـا، ازبعضـی ماهیـت بـه توجـه بـا استتوضیحبهالزم.شودبینیپیشسانتیمتر150حداقلعرضباآزمایشگاهی
دولنگهصورتبهباید،دارندوجودمسیرایندرکههمدرهاییوشودگرفتهنظردرهمسانتیمتر150ازبیشاستممکن

.شوندبینیپیشسانتیمتر150خالصعرضمجموعبا

مصرفینیمهتجهیزات-3-2-10

جزءهاآزمایشگاهدرغیرهوهابالنانواعمایر،ارلنها،پیستها،پیپتانواعآزمایشگاهی،ي لولهشر،بِهمچونآالتیابزار
مختلفـی تعـداد وانواعبهخودکاريروشوکارگردشاساسبرآزمایشگاههروشوندمیمحسوبمصرفینیمهتجهیزات

.داردنیازتجهیزاتایناز

ایشگاهیآزمهايکیت-3-2-11

.گیرندمیقراراستفادهموردآزمایشگاهیتجهیزاتمختلفانواعدراستفادهجهتطبیتشخیصآزمایشگاهیهايکیت
.نمودتقسیمتوانمیدستهدوبهراآزمایشگاهیهايکیتکلیبنديطبقهیکرد

ـ قابـل مسـتقل صـورت بهیایتکینکهایعنیبازيهایتکاولي دسته قابـل یـا وسـت ایريکـارگ هب
.باشدیم)یوشیمیبیزرهايآنالاتوتمامبامثالً(نوعیکازیشگاهیآزمايهادستگاهتمامبایريگاندازه

ازیگـري دماركباواستخاصدستگاهیکمخصوصیتککهینایعنیبستهيهایتکدوميدسته
.باشدینمسازگاردستگاههمان
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تعاریفواصطالحات-3-3

آزمایشـگاه پشـتیبانی وتشخیصیخدماتانجامبرايکهشودمیگفتهتجهیزاتیووسایلتمامیبهیشگاهیآزماتجهیزات
اساسبرو خدماتیواداري،ITهتلینگ،پزشکی،تجهیزاتيدستهپنجبهکاربردنوعبهتوجهبایزاتتجهاین.استنیازمورد

دیگـر، سـوي از.هسـتند بنديطبقهقابلمصرفیومصرفینیمهاي،ایهسرمگروهسهبهمصرفدفعاتتعدادوماندگاريمیزان
CوA،Bگـروه سـه بـه ،بودنمتحركیاثابتنظیرپارامترهاییومعماريفضايدرعملکرداساسبرآزمایشگاهیتجهیزات

،آزمایشـگاهی تجهیـزات .استشدهدرج،اندآمدهادامهدرکهجداولیدرهابنديطبقهاینچگونگیوشرح.شوندمیبنديطبقه
سیسـات أتپنجـره، ودر،روشـنایی تجهیـزات ،روشـنایی کلیـد کشی،کابلکشی،کانال،کشیلولهنظیرساختمانیاجزايواقالم

.گیردنمیبردررامشابهاجزايسایروبرقیومکانیکی

تعریف و توضیحاتتجهیزاتبنديطبقه

ايسرمایه

ها را مکرر و براي مدت طوالنی، بدون تغییر محسوس وسایل و تجهیزاتی هستند که بتوان آنشامل 
گونـه وسـایل داراي عمـر    این. در عملکرد و بدون از دست دادن خواص اصلی، مورد استفاده قرار داد

ایـن گـروه از تجهیـزات داراي تـاریخ     . شـوند طوالنی بوده و با گذشت زمان به کندي مستهلک مـی 
هـا، تجهیـزات الکتریکـی و    ي دسـتگاه توان کلیهاز این دسته تجهیـزات، می. ضاي خاصی نیستندانق

.الکترونیـکی را نام برد

مصرفینیمه

شامل وسایل و تجهیزاتی هستند که تا زمان تخریب و یا تغییر در مواد، استحکام و عملکردشان، بـه  
با وسایل آزمایشگاهی، این طبقه به وسـایلی گفتـه   در رابطه . باشندمی1ي مجدددفعات قابل استفاده

طـور  بـه . انـد شدن مجدد، طراحی و ساخته شـده وشو، ضدعفونی و یا استریلشود که براي شستمی
.معمول عمر این وسایل اغلب کمتر از یک سال است

مصرفی

بـار که فقـط جهـت یـک   )Single Patient Use ،Disposable ،Single Use(شامل وسایلی
انـد،  طور اختصاصی جهت استفاده توسط یک بیمار تولید شدهاند و یا بهاستفاده، طراحی و ساخته شده

،افزارهمچنین انواع نوشت. گیرندها در این طبقه قرار میانواع سرنگ، ست سرم و نظیر آن. باشندمی
.گیرندین طبقه قرار میها نیز در اکننده و نظیر آنعفونیکننده و ضدمواد پاك،هاي چاپیفرم

استفادهدفعاتوماندگاريمیزاناساسبرآزمایشگاهیتجهیزاتبنديطبقهـ1ـ3جدول

1 Reusable
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کاربرديحوزهاساسبرايسرمایهآزمایشگاهیتجهیزاتبنديطبقهـ2ـ3جدول

1 Instrument
2 Apparatus
3 Implement
4 Machine
5 Appliance
6 Implant
7 In vitro reagent
8 Calibrator
9 Support of Anatomy

توضیحاتوتعریفتجهیزاتبنديطبقه

پزشکی

،8براتورکالییا7آزمایشگاهیمعرف،6هاکاشتنی،5کارافراز،4ماشین،3افزار،2وسیله،1ابزارهرگونه
اهدافبرايتلفیقییامجزاکارگیريبهمنظوربهمرتبط،یامشابهلوازمسایریاوموادافزار،نرم

:زیرمعین
فیزیولوژیکفرآیندیکیابدن9آناتومیازحمایتیاتغییرجایگزینی،بررسی،ـ
حیاتاستمراروحفظـ
)کردنسترون(آزمایشگاهیوسایلاستریلیزاسیونـ
پزشکیمقاصدبراياطالعاتکردنفراهمـ

IT
الکترونیکیانتقالوبایگانیثبت،درکهافزارهانرموجانبیلوازمتجهیزات،ووسایليکلیه

تحتهايدوربینوسرورچاپگر،کامپیوتر،.گیردمیقراراستفادهموردبیماربهمربوطاطالعات
.هستندجملهاینازشبکه

اداري

قراراستفادهموردپرسنلتوسطاداريخدماتانجامراستايدرکهاقالمیووسایليیهکل
مورداقالميکلیهوفکستلفن،اداري،صندلیومیزهمچونموارديشاملدستهاین.گیرندمی
زونکن،انواع،)فایل(پروندهنگهداريکمدکتابخانه،نظیرمستنداتنگهداريوتهیهجهتنیاز
.استغیرهوپانچمنگنه،دستگاهرومیزي،تقویميپایهنواري،چسبيپایهیه،کاز

خدماتی
هايسرویسيارائهوداخلیونقلحملنظافت،شاملخدماتیامورانجامجهتنیازموردوسایل
البسهسطلانواعزباله،سطلانواعپوش،کفواکسدستگاهبرقی،جارودستگاههمچونمرتبط

.شودمیشاملراغیرهونظافتلیوترتی،انواعبار،ووسایلحمللیوتر،)نبی(

بهتوانمیدستایناز.باشدمیپرسنلوپزشکاناستراحتبامرتبطکهوسایلیوتجهیزاتهتلینگ
.کرداشارهغیرهولباسآویزپرده،مبلمان،غذا،میز
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معماريفضايدرقرارگیرينوعاساسبرايسرمایهآزمایشگاهیتجهیزاتبنديطبقهـ3ـ3جدول

توضیحاتوتعریفتجهیزاتبنديطبقه

A

دردائمیصورتهبوبودهمعماريفضايدرمشخصیمکاندارايکهشودمیگفتهتجهیزاتیبه
وسازهبهتوانندمیمختلفهايروشبهتجهیزاتاین.دنشومینصبمشخصوثابتجاي

اتاقتجهیزاتدیواري،هايقفسهانواعوآزمایشگاهسکوبندي.شوندمتصلآزمایشگاهساختمان
درتجهیزاتگونهایناغلب.هستندگروهاینازکنندهضدعفونیوشوینده،اتوکالونظیراستریل
آزمایشگاهتجهیزاتیينقشهدرهاآناستقرارمحلوشدهانتخابوبررسی،طراحیيمرحله

ازگروهاینتداركوشدهتهیهطراحیيمرحلهدرهاآنفنیمشخصاتهمچنین.گرددمیمشخص
.گیردمیصورتساختمانیکارهايپیشرفتجریاندرتجهیزات

B
مانساختاجزاوفضابرهاآنموقعیتوابعادولیندارندیثابتجايگرچهکههستندتجهیزاتیشامل

.هستندجملهاینازغیرهوایستادههايقفسهیخچال،لی،وترانواع.گذاردمیثیرأت

C
برکارمیزرويانبار،داخلوندارندمشخصیجايکههستندتجهیزاتیووسایلشاملگروهاین

ساختماناجزاوفضابرهاآنموقعیتوابعادوگیرندمیقراراتاقفضايازقسمتیدریالیوترروي
.هستندجملهاینزاها،سمپلرها،پیپتنظیرتجهیزاتی.نداردمعینیثیرأت
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عمومینکاتوکاربرديدامنه-3-4

ذکـر بهالزم.استشدهتهیهمستقلآزمایشگاهیکاساسبرفصلاینآزمایشگاهیتجهیزاتفهرست
.باشدمیروزانهذیرشپ100بامستقلآزمایشگاهنیازهاياساسبرشدهارائهتجهیزاتفهرستاست

سـایر همچنـین ومصـرفی نیمـه وايسـرمایه پزشـکی تجهیـزات ووسـایل فهرستتنهافصلایندر
.استشدهدرجايسرمایهعنواز)خدماتیواداري،ITهتلینگ،(آزمایشگاهیتجهیزات

نامشاملجداولیصورتبهبخشایندرمعماريفضاهايدرنیازموردآزمایشگاهیتجهیزاتفهرست
وسیسـاتی أتالزامـات بـه مربـوط سـتون وCوA،Bگـروه تقریبی،ياندازهتعداد،تجهیزات،نامفضا،

شـده بیان)نکاتسایروملحقات،متعلقاتء،اجزاعفونت،کنترلوبهداشتبهمربوطالزامات(توضیحات
.است

بـه بخـش فضـاهاي درآزمایشـگاهی تجهیـزات قرارگیـري موقعیتوچیدمانينحوهازاطالعجهت
ایندرجدولهرانتهاییستونکدهايراستاایندر.نماییدمراجعهمعماريفصلدرشدهارائههاينقشه

.بودخواهدمعماريهاينقشهدرنظرموردتجهیزاتيدهندهنشانفصل،
حسـب بـر آزمایشـگاهی تجهیـزات ارتفـاع و)عمق(عرض،)پهنا(طولشاملجداولدرشدهارائهابعاد

.باشدمیسانتیمتر
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آزمایشگاهیتجهیزاتفهرست-3-5

گیرينمونهوپذیرشي حوزه-3-5-1

دگانکننهمراجعوبیمارانانتظار-1-1- 3-5

تعداددستگاه/وسیلهردیف
تقریبیابعاد

کدتوضیحاتتاسیساتیالزاماتگروه
معماري عرضطولارتفاع

500ــــ20806060Bانتظارصندلی1

پیشـنهاد سـاعت صفحهبرايسفیدرنگــ25Aقطرـ1دیواريساعت2
1.شودمی

250ــــ1602535Aومیعمتلفن3

90ــوات150معادلیمصرفتوانAـــ1تلویزیون4

205لیپدادار،درمتوسط، سایز ــ40Cقطر 260غیرعفونیزبالهسطل5

11005050Aکنسردآب6
، توان فاضالبآب سرد،

177ــوات100مصرفی معادل 

579ــــBـــ2نشانیکپسول آتش7

501ــــBـــ1دهیسیستم نوبت8

18ــــ504040Bـمیز9

610ــــCـــ1آنتن تلویزیون10

کنندگانهانتظار بیماران و مراجعفضاي لیست تجهیزات ـ4ـ3جدول 

و جوابدهیدوقصن،پذیرش-1-2- 3-5

تعداددستگاه/ وسیله ردیف
ابعاد تقریبی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروه
معماري عرضطولارتفاع

106ــ40Aـ1120میز پیشخوان1

29ــــ3504040Bمیزيکمد چند کشوي زیر2
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تعداددستگاه/ وسیله ردیف
ابعاد تقریبی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروه
معماري عرضطولارتفاع

ــ60Bـ175میز کار اداري3

روي ایـن  .دستگیره و قفلداراي کشو،
قبیـل رایانـه،  میز وسـایل مـورد نیـاز از   

چسـب،  نـوار ي ، تلفن، فکس، پایهچاپگر
ي دستگاه منگنه، جاقلمی، کازیـه، پایـه  

کارتی، جاي کلیپس و تقویم رومیزي، جا
.گیردقرار میغیرهکاغذ وي گیره

12

95یر لوازم جانبیشامل مانیتور، کیس و ساوات700معادلیتوان مصرفBـــ2رایانه4

270جهت اتصال رایانه به شبکهــAـــ2سوکت شبکه5

50ــوات400توان مصرفی معادل Bـــ2چاپگر6

ــ2806060Bصندلی اداري7
با اسکلت فلزي، داراي دسته و پشتی، پایه

ــاع و چــرخ  ــا قابلیــت تنظــیم ارتف هــاي ب
الستیکی گردان

10

178ــــ2154030Bیزیر پای8

91ــــAـــ1تلفنسوکت9

147ــــ1101820Cتلفن10

شامل میکروفـون و بلنـدگوها در فضـاي    ــCـــ1رسانی سیستم اطالع11
130انتظار

205یالدر دار، پد، متوسطسایز ــ27Cقطر135غیرعفونی يسطل زباله12

رنگ سفید براي صفحه سـاعت پیشـنهاد   ــ25Aقطر ـ1ساعت دیواري13
1.شودمی

290ــــ1505040Bگاوصندوق کوچک14

هاي قفسه نگهداري فرم15
123ــــ1403040Bاداري

197رفه صوتیارتباط دو طــCـــ1اینترکام16

147ــــCـــ1دستگاه تلفن17

141ــــ11804040Bقفسه ایستاده جلو باز18

143ــــ11804040Bقفسه ایستاده دردار19

6ــــAـــ1آویز لباس20

صندوق و جوابدهی،پذیرشلیست تجهیزات ـ5ـ3جدول 



LABORATORY  EQUIPMENTهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه

کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش260

)ایرانی(گیريسرویس بهداشتی نمونه-1-3- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

6ــــAـــ1آویز لباس1

با فالش تانک و تمـامی قطعـات و لـوازم    فاضالب1275645Aبهداشتی ایرانیسرویس2
156استاندارد

7سرویس ایرانیي از نوع اهرمی ویژه، آب گرمآب سردAـــ1شیر مخلوط3

ــ1101025Aجاي دستمال توالت4
ــار ســرویس  بهداشــتی جهــت نصــب کن

کننـده  ایرانی، از نوع داراي قاب جلوگیري
کاغذيستمالاز پاشش آب به روي د

86

شوي وبرس شست5
221ــــCـــ1بهداشتیسرویس

فاضالب،، آب گرمآب سرد1246040Aروشویی6
مخلـوط، همـراه بـا    بدون پایه، داراي شیر

قطعات و لوازم استاندارد مخصوص نصـب  
متري از کف تمام 85/0به دیوار در ارتفاع 

شده
138

متـر از کـف   /. 9حداکثر ارتفاع لبه پـایین  ــAـ16040باالي روشوییي آینه7
150تمام شده

ــ115105Aظرف صابون مایع8
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

/ايدستمال کاغذي حوله9
1کن برقیدست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک 
وات2000کن برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــوع   ــی، ن ــمبرق ــداک ــان ص و داراي فرم

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    درب، متوسطز سایــ27Cقطر 135عفونیسطل زباله10
196رطوبت

ــ2015Aـ1سینی کوچک جایگاه نمونه11
که در ارتفاع استیل سینی  به صورت یک 

جهـت قـرار دادن   پایین به دیوار متصل و 
استفاده نمونه در فضاي سرویس بهداشتی

میشود
547

نگـام  جهت نگهداشت وسایل بیمـار در ه ــAـــ1توشه نگهدار12
588استفاده از سرویس بهداشتی

کمکی دیواري ي دستگیره13
98ــــAـــ1بیمار

)ایرانی(گیريسرویس بهداشتی نمونهلیست تجهیزات ـ6ـ3جدول 



آزمایشگاهیتجهیزاتفهرستـتجهیزات آزمایشگاهی. ...............................یص پزشکیآزمایشگاه تشخ

261
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

)فرنگی(گیري سرویس بهداشتی نمونه-1-4- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

6ــــAـــ1آویز لباس1

فاضالب1404060Aفرنگیتوالت2
شـو در فاصـله   وهمراه بـا شـلنگ شسـت   

متر از /. 4متر از دیوار و 3/0جانبی حداقل 
.هر وسیله دیگر نصب گردد

67

7توالت فرنگیياز نوع اهرمی ویژه، آب گرمآب سردAـــ1مخلوطشیر3

ــ1102510Aجاي دستمال توالت4
جهت نصب کنار سرویس بهداشتی ایرانی، 

ــوگیري  ــاب جل ــوع داراي ق ــده از از ن کنن
پاشش آب به روي دستمال کاغذي

86

5

محل قرارگیري پوشش 
توالت ي بار مصرف حلقهیک

دستمال مرطوب / فرنگی
فونی کنندهعضد

ــAـــ1
ــار   ــتم خودک ــتفاده از سیس ــورت اس در ص
ضدعفونی حلقه توالـت فرنگـی، نیـاز بـه     

بار مصرف یا دستمال مرطوب پوشش یک
.باشدضدعفونی کننده نمی

605

شوي سرویس وبرس شست6
221ــــCـــ1بهداشتی

فاضالب،، آب گرمآب سرد1246044Aروشویی7
ه، داراي شیر مخلـوط، همـراه بـا    بدون پای

قطعات و لوازم استاندارد مخصوص نصـب  
متري از کف تمام 85/0به دیوار در ارتفاع 

شده 
138

متـر از کـف   /. 9حداکثر ارتفاع لبه پـایین  ــAـ16040باالي روشوییي آینه8
150تمام شده

ــ115105Aظرف صابون مایع9
از نـوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکــی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده10
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله11
1کن برقیدست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک 
وات2000کن برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــم   ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    درب، متوسطسایز ــ27Cقطر 135ي عفونی سطل زباله12
196رطوبت

547ــــ2015Aـ1سینی کوچک جایگاه نمونه13
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش262

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

588وسایل بیمارقراردادن موقتجهت ــ1Aتوشه نگهدار14

کمکی دیواري ي دستگیره15
98ــــAـــ1بیمار

جهت اعالم نیاز احتمالی مراجعه کننده به ــAـــ1کلید کششی احضار پرستار16
166کمک 

98ــــAـــ2دستگیره کمک17

201ــــAـــ1تک آویز سرم دیواري18

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی با قطـر نـامی   ــAـــ1شويکف19
4سیفون و توري محافظ

)رنگیف(گیري سرویس بهداشتی نمونهلیست تجهیزات ـ7ـ3جدول 

)نشسته(گیري خون اتاق نمونه-1-5- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

507.شو استفاده شوداز نوع تختترجیحاًــ1706060Bگیريصندلی خون1

506ــــ1507050Bگیريلی خونوتر2

125ــــAـــ1ه با ریلپرد3

509ــــCـــ1جاي پنبه الکل4

6ــــAـــ1آویز لباس5

503ــــ15Cقطر 130سیفتی باکس6

درب دار، پـدالی، مقـاوم بـه    ، متوسطایز ســ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله7
196رطوبت

504ــــ120020030Aقفسه نگهداري ظروف8

9
سینک سرامیکی

آزمایشگاهی
1306045Aفاضالب، ، آب گرمآب سرد

بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همـراه بـا   
قطعات و لوازم استاندارد مخصوص نصـب  

متري از کف 85/0ـ9/0به دیوار در ارتفاع 
تمام شده 

522

متـر از کـف   /. 9لبه پـایین  حداکثر ارتفاعــAـ16040روشوییباالييآینه10
150تمام شده
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263
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ115105Aظرف صابون مایع11
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aکنندهضدعفونیمایعظرف12
22جهت نصب در مجاورت روشویی،دستی

/ايدستمال کاغذي حوله13
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000معادل یبرق

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــم  ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

508ــــCـــ1گیريسبد خون14

502ــــCـــ1گارو15

ــ1101010Aاکسیژنخروجی16
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

63

65ــــ1101010Aوکیومخروجی17

136در صورت داشتن خروجی اکسیژن ــ8Cقطر 120فلومتر به همراه رطوبت زن18

503ــــCـــ1سطل اشیاء برنده19

588ــــAـــ1توشه نگهدار20

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی21

/ لی اوژانسوتر(ترولی احیاء 22
169ــــ11009060B) لی کدوتر

1153540Cالکتروشوك23

بهتر است در محل قرارگیري 
پریز برق جهت ترالی احیاء 

شارژ الکترو شوك موجود باشد
اسـتفاده قابل . استقرار بر روي ترالی احیاء
332. توسط پزشک پاتولوژیست

جهت اعالم نیاز احتمالی مراجعه کننده به ــAـــ2کلید کششی احضار پرستار24
166کمک 

ــAــــپریز برق25
ــا  ــهب ــه توج ــوعب ــر روي  ن ــی ب طراح

ــف حــداقل دیوارهــ در نظــر 3اي مختل
.گرفته شود

15

)نشسته(گیري خون اتاق نمونهلیست تجهیزات ـ8ـ3جدول 
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش264

گیري ویژهاتاق نمونه-1-6- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

193ــــ16519080Bريگیتخت نمونه1

188ــــ190170120Bتخت ژنیکولوژي2

201ــــAـــ1آویز سرم دیواري3

ــ1304035Cپله پاي تخت4
وشــو و هــاي شســت مقــاوم بــه روش 

ــده و  ضــد ــر لغزن ــونی، داراي رویــه غی عف
هاي مستحکم جهت تخت ژنیکولوژيپایه

249

506ــــ1507050Bگیريلی خونوتر5

125ــــAـــ1پرده با ریل6

508ــــCـــ1جاي پنبه الکل7

6ــــAـــ1آویز لباس8

503ــــ15Cقطر 130سیفتی باکس9

وات110توان مصرفی معادل 1605030Bساکشن موتوردار10
ستان خروجی وکیوم که در بیماردر صورتی

در نظر گرفتـه شـده از ساکشـن دیـواري     
.استفاده می شود

137

502ــــCـــ1گارو11

504ــــ12007030Aنگهداري ظروفي قفسه12

فاضالب،، آب گرمآب سرد1246044Aروشویی13
بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همـراه بـا   

مخصوص نصـب  قطعات و لوازم استاندارد
متري از کف تمام 85/0به دیوار در ارتفاع 

شده
138

متـر از کـف   /. 9حداکثر ارتفاع لبه پـایین  ــAـ16040باالي روشوییي آینه14
150تمام شده

ــ115105Aیعصابون ماظرف15
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده16
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله17
1کن برقیدست خشک

102510
A

وان مصرفی دست خشک کن ت
وات2000برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــم  ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515
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265
دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    درب، متوسطسایز ــ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله18
196رطوبت

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز کوچک، ــ20Cقطر 130عفونیغیريسطل زباله19
43رطوبت

198دار دار و چرخپشتیــ45Bقطر 180تابوره20

508ــــCـــ1گیريخونسبد21

ــ1101010Aاکسیژن خروجی22
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

63

65ــــ1101010Aوکیومخروجی23

136ــــ1208Cفلومتر به همراه رطوبت زن24

308ــــ40Cقطر1100ارسیمعاینهچرخ25

ـگیري نوزدان و افراد سالخوردهجهت رگــ1102025Cیابرگ26

509ــــCـــ1جاي پنبه و الکل27

جهت اعالم نیاز احتمالی مراجعه کننده به ــAـــ2کلید کششی احضار پرستار28
166کمک 

222ــــ19010060Bست معاینهترولی 29

گیري ویژهاتاق نمونهلیست تجهیزات ـ9ـ3جدول 

هاآوري، آماده سازي و توزیع نمونهجمعاتاق -1-7- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

522همراه با شیر مخلوط آزمایشگاهیــ1286045Aسینک سرامیکی آزمایشگاهی3

1355240Bشاخه 24سانتریفیوژ 4
UPSمعادلی، توان مصرف

535ــوات800

608ــوات20معادلیتوان مصرف1356040Bولوژي شیکر همات5
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش266

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

516ــوات2800معادلیتوان مصرف1205030Bدرجه37ماري بن6

ــ115105Aصابون مایعظرف7
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1ین پای

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده8
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله9
1کن برقیدست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک کن 
وات2000برق معادل 

کـن  خشـک در صورت اسـتفاده از دسـت   
ــوع   ــی، ن ــمبرق ــداک ــان ص و داراي فرم

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

ــتیــAـــ1تلفنسوکت10 ــا   بایس ــابق ب ــبی مط ــل مناس در مح
91.میزبندي در نظر گرفته شود

147ــــ1102018Cتلفن11

205دار، پدالیدر، متوسطسایز ــ27Cقطر 135عفونی يسطل زباله12

198دار دار و چرخپشتیــ45Bقطر 180تابوره 13

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی با قطـر نـامی   ــAـــ1شويکف14
4سیفون و توري محافظ

هاسازي و توزیع نمونهآوري، آمادهجمعاتاقلیست تجهیزات ـ10ـ3جدول 

)شناسی بالینیآسیب(ي فنی حوزه-3-5-2

مسئول فنی-2-1- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري رضعطولارتفاع

ــ17510055Bمیز کار اداري1

روي این میز . داراي کشو، دستگیره و قفل
وسایل مورد نیاز اداري از قبیل پایه چسب، 
دستگاه منگنه، جا قلمی، کازیه، پایه تقویم 

ي کارتی، جاي کلیـپس، گیـره  رومیزي، جا
.گیردقرار می... کاغذ و

12

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cیدوچشمیکروسکوپم2

ــ1806060Bصندلی اداري3
با اسکلت فلزي، داراي دسته و پشتی، پایه

ــرخ  ــاع و چ ــیم ارتف ــت تنظ ــا قابلی ــاي ب ه
الستیکی گردان

10
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري رضعطولارتفاع

270ــــAـــ1سوکت شبکه4

95ازم جانبیشامل مانیتور، کیس و سایر لووات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه5

50ــوات400توان مصرفی معادل 1353530Cچاپگر6

147داراي دو خط مستقیم و داخلیــ1102018Cتلفن7

91ــــAـــ1سوکت تلفن8

148ــــCـــ1رومیزييچراغ مطالعه9

29دارقفلــ1604545Bکمد کشودار زیرمیزي10

88دارقفلوداراي حداقل چهارطبقه ــ11504050Bکشودار مدارك و پرونده کمد11

178ــــ1154030Cزیر پایی12

11ــــ2805050Bداردستهصندلی ثابت13

53ــــAـــ1تخته نصب یادداشت14

51ــــAـ180100تخته وایت برد15

6دارپایه/ دیوار بهمخصوص نصب ــB/Aـــ1آویز لباس16

589)در صورت تعبیه پنجره(جهت پنجره اتاق ــAـــ1پرده با ریل17

205دار، پدالیدرب،متوسطسایز ــ27Cقطر 135غیرعفونیيسطل زباله18

اعت پیشـنهاد  رنگ سفید براي صـفحه سـ  ــ25Aقطر ـ1ساعت دیواري19
1.شودمی

ــBـــ1کتابخانه20
ترجیحاً قفل دار با درب شیشه اي

ابعاد با توجـه بـه نـوع طراحـی مشـخص      
.شودمی

87

18ــــ1406040Bمیز21

مسئول فنیاتاقلیست تجهیزاتـ11ـ3جدول 
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سوپروایزر-2-2- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیدتعدادستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ17510055Bمیز کار اداري1

روي این میز . داراي کشو، دستگیره و قفل
وسایل مورد نیاز اداري از قبیل پایه چسب، 
دستگاه منگنه، جا قلمی، کازیه، پایه تقویم 

ي پس، گیـره کارتی، جاي کلیـ رومیزي، جا
.گیردقرار می... کاغذ و

12

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cیدوچشمیکروسکوپم2

ــ1806060Bصندلی اداري3
با اسکلت فلزي، داراي دسته و پشتی، پایه

ــرخ  ــاع و چ ــیم ارتف ــت تنظ ــا قابلی ــاي ب ه
الستیکی گردان

10

270ــــAـــ1سوکت شبکه4

95شامل مانیتور، کیس و سایر لوازم جانبیوات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه5

50ــوات400توان مصرفی معادل 1353035Cچاپگر6

147داراي دو خط مستقیم و داخلیــ1102018Cتلفن7

91ــــAـــ1سوکت تلفن8

توجه به نوع طراحی بـر روي دیوارهـاي   باــAــــپریز برق9
15.در نظر گرفته شود3مختلف حداقل 

148ــــCـــ1رومیزييچراغ مطالعه10

29دارقفلــ1604545Bکمد کشودار زیرمیزي11

178ــــ1154030Cزیر پایی12

53ــــAـــ1تخته نصب یادداشت13

51ــــAـ180100ت بردتخته وای14

205دار، پدالیدرب،متوسطسایز ــ27Cقطر 135غیرعفونی يسطل زباله15

رنگ سفید براي صـفحه سـاعت پیشـنهاد    ــ25Aقطر ـ1ساعت دیواري16
1.شودمی

سوپروایزرفضايلیست تجهیزاتـ12ـ3جدول 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیوشیمیواحد -2-3- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـآزمایشگاهیزمینیمیزبندي1

زمینیيطرفهدومیزبندي2
505ــــ150Aـ90ـآزمایشگاهی

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی3

546روي هر میزفاضالب، ، آب گرمآب سرد30Aقطر 128استیل ضد اسیدسینک 4

603ــوات500توان مصرفی معادل120015080Aفیومهود5

211411870Bیوشیمیبیزرآناال6

، توان UPSفاضالب، آب سرد،
وات، نود 1500معادلیمصرف

شبکه
517ــ

1558540Aتگاه دیونایزردس7
یفاضالب، توان مصرفآب سرد،

وات2000معادل
هاي آناالیزر برخی دستگاهبه نیازبا توجه 

ــه آب مقطرگیــري ، پیشــنهاد بیوشــیمی ب
.شود دیونایزر در نظر گرفته شودمی

512

وات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه8
جـانبی  شامل مانیتور، کیس و سایر لـوازم  

جهت دستگاه آناالیزر بیوشیمی در صورت 
نیاز دستگاه

95

270جهت اتصال رایانه به شبکهــAـــ1سوکت شبکه9

1343230Bآناالیزر الکترولیت10
وات، نود 40معادلیتوان مصرف

581ــشبکه

524ــوات35معادلیتوان مصرف1352516Bمترینروبیلیب11

516ــوات2800معادلیتوان مصرف1203050Bدرجه60اري بن م12

31817279Aیشگاهیآزمایخچال13
وات، 500معادلیتوان مصرف

520ــنود شبکه

11817279Bدرجه آزمایشگاهیـ40فریزر 14
وات، 2500معادلیتوان مصرف

521ــنود شبکه

، 200، 100، 10،50هـاي مختلـف  در رنجــCـــ14سمپلر15
519میکرولیتر1000

519ــــCـــ2جاي سمپلر16

519ــــCـــ4جاي سر سمپلر17

519ــــCـــ2متغیرسمپلر18
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کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

وات1900معادلیتوان مصرف1112024Bفتومتر19

هاي انجام شـده  تستکه استدستگاهی 
ــیمی   ــاالیزر بیوش ــتگاه آن ــرايرا در دس ب

ـ مایعات بدن  اتوماتیـک و  صـورت نیمـه  هب
ایـن  وکنـد گیـري مـی  انـدازه دستینیمه

صورت پشتیبان جهت دسـتگاه  دستگاه به
.شودنظر گرفته میآناالیزر بیوشیمی در

597

گیري گازهاي دستگاه اندازه20
ـــوات350معادلیتوان مصرف1343030Bخونی

1554230Bکریتیکال آناالیزر21
UPS،یتوان مصرف، نود شبکه

وات350معادل

گیــري گازهــاي دســتگاهی جهــت انــدازه
خونی، سدیم، پتاسیم، کلسـیم اسـت و در   

گیري گلـوکز  ها، اندازهبعضی مدل دستگاه
ــت  ــز ازقابلی ــات نی ــتگاه و الکت ــاي دس ه

هـاي  که براي دستگاهدر صورتی. باشدمی
گیــري گازهــاي خــونی و آنــاالیزرانــدازه

الکترولیت دستگاه پشتیبان در نظر گرفتـه  
.باشدنمیبه این دستگاهنیازي،شده باشد

598

22PH161731مترB583ــــ

576ــــCـــ1یجیتالدیمرتا23

198ــــ45Bقطر 250تابوره24

178ــــ2154030Bپاییزیر25

ــــAـــ1تلفنسوکت26 ــا  تیبایس ــابق ب ــبی مط ــل مناس در مح
ـ.میزبندي در نظر گرفته شود

147ــــ1102018Cتلفن27

ــجــCـــ50پیپت مدرج28 ــف  در رن ــاي مختل 20، 5،10، 2، 1ه
ـسیسی

ـــــCـــ2ايشیشهظرف پیپت ایستاده29

ـــــCـــ6پیپت خوابیدهي جا30

ـــــCـــ4آزمایشي لولهي جا31

ـــــCـــ2گیرلوله32

ـ100×16، 100×12هاي مختلفدر رنجــCـــ1000آزمایشلوله33

ـــــCـــ2لیترمیلی250پیست 34
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

25، 5،10، 2، 1، 5/0هاي مختلف جدر رنــCـــ300پیپت35
ـسیسی

ـــــCـــ1پیپتپوار 36

250، 100، 50هـــاي مختلـــف در رنـــجــCـــ30بشر37
ـسیسی

، 250، 100، 50، 25هاي مختلـف  در رنجــCـــ14مزور38
ـسیسی2000،  1000، 500

ــجــCـــ8بالن ژوژه39 ــف در رن ــاي مختل ، 500، 250، 200ه
ـسیسی1000

1000، 500، 250هــاي مختلــف در رنــجــCـــ6ارلن مایر40
ـسیسی

ـــــCـــ01/01ترازو دقیق 41

ـــــCـــ3سنج آزمایشگاهیدما42

ـــــCـــ1رطوبت سنج43

ـــــCـــ1سیارUVالمپ 44

سایر لـوازم جـانبی   شامل مانیتور، کیس و وات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه45
LISجهت سیستم 

95

هایی که بـه  قابل استفاده براي سایر واحدآب سرد، آب گرم، فاضالبAـــ1اضطراريو چشم شوي دوش 46
.دوش اضطراري نیازمندند

575
523

64ــــAـــ1وکیومخروجی47

ــAـــ1فشردههوايخروجی48
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

65

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی با قطـر نـامی   ــAـــ1شويکف49
4ي محافظسیفون و تور

فاضالب، ، آب گرمدرآب س1286045Aیسینک سرامیکی آزمایشگاه50
بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همـراه بـا   
قطعات و لوازم استاندارد مخصوص نصب 

متري از کف 85/0ـ9/0به دیوار در ارتفاع 
تمام شده 

522

ــ115105Aظرف صابون مایع51
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

ارتفـاع از لبـه   حـداکثر  . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ـ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده52
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،
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کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

/ايدستمال کاغذي حوله53
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کن برقی، ت استفاده از دست خشکدر صور
و داراي فرمــان الکترونیــک صــداکــمنــوع 

.گرددپیشنهاد می
24

252510

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز متوسط، ــ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله54
196رطوبت

اوم بـه  دار، پـدالی، مقـ  دربسایز کوچک، ــ20Cقطر 135عفونیيسطل زباله55
43رطوبت

بیوشیمیواحدلیست تجهیزاتـ13ـ3جدول 

)شناسی و انعقادخون(شناسی خونواحد -2-4- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

زمینی يمیزبندي دو طرفه3
505ــــ150Aـ90ـاهیآزمایشگ

522همراه با شیر مخلوط آزمایشگاهیــ1286045Aسینک سرامیکی آزمایشگاهی4

1484236Bکانتر سل5
UPS،یتوان مصرف، نود شبکه

وات200معادل
تواند هر آزمایشگاه حسب نیاز و شرایط می

دیـف را مـد   دیف یا فولکانتر پارشیالسل
.قرار دهدنظر

533

ـــــCـــ2الم نئوبائر6

ـــــCـــ1المل سنگی7

607ــــ182515Bمالنژورشیکر8

516ــوات2800معادلیتوان مصرف1203050Bدرجه37بن ماري 9

1624060B)کاناله40(یزر سدیمان آناال10
UPSی، توان مصرف
594ــوات، نود شبکه40معادل

606ــوات50معادلیتوان مصرف1376040Bسدیمانشیکر11

1306040Bآمیزي الم دستگاه رنگ12
توانآب سرد،فاضالب،

593ــوات1000معادلیمصرف

ـــــCـــ1پوار پیپت 13
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

592ــــBـــ1آمیزيتانک رنگ14

ـــوات400معادلیتوان مصرف1101520Bکانتر دیف 15

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cمیکروسکوپ دوچشمی 16

1508050Bاتوماتیککوآگلومتر17
UPSمعادلی، توان مصرف

526ــوات، نود شبکه250

1163229Bکوآگلومتر نیمه اتوماتیک 18
UPSمعادلی، توان مصرف

527ــوات، نود شبکه150

ـــــCـــ1کش هماتوکریت خط19

1253328Bسانتریفیوژ میکروهماتوکریت20
UPSمعادلی، توان مصرف

528ــوات1000

608ــتوا20معادلیتوان مصرف1346040Bشیکر هماتولوژي21

198ــــ45Bقطر 250تابوره  22

91ــــAـــ1سوکت تلفن 23

147ــــ1102018Cتلفن 24

ـــــCـــ4سینی جاي الم25

Cـــ2500المل26
ــجــ ــف  در رن ــاي مختل ، 20×20، 18×18ه

ـ24×60، 24×24، 22×22

ــجدر رــCـــ5سمپلر27 ــفن ، 200، 10،50،100هــاي مختل
519میکرولیتر1000

ـــــCـــ1جاي سمپلر28

ـــــCـــ5جاي سر سمپلر29

519ــــCـــ1متغیرسمپلر30

20، 5،10، 2، 1، 5/0هاي مختلف در رنجــCـــ12سیسی5/0پیپت مدرج 31
ـسیسی

ـــــCـــ1استوانه مدرج 32

ـــــCـــ6جا پیپت خوابیده33

ـــــCـــ10جا لوله آزمایش34
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کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ـ100×16، 100×12هاي مختلفدر رنجــCـــ1000لوله آزمایش35

ـــــCـــ2لیترمیلی250ست پی36

25، 5،10، 2، 1، 5/0مختلف هاي در رنجــCـــ12پتپی37
ـسیسی

ـــــCـــ2پتپیپوار 38

250، 100، 50هـــاي مختلـــف در رنـــجــCـــ6بشر39
ـسیسی

1000، 500، 250هــاي مختلــف در رنــجــCـــ6ارلن مایر40
ـسیسی

، پـدالی، مقـاوم بـه    داردربسایز متوسط، ــ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله41
196رطوبت

64ــــAـــ1وکیومخروجی42

ــAـــ1فشردههوايخروجی43
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

65

ــ115105Aظرف صابون مایع44
کـی  از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونی   

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دستی،ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده45
22جهت نصب در مجاورت روشویی

/ايدستمال کاغذي حوله46
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــم  ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی با قطـر نـامی   ــAـــ1شويکف47
4سیفون و توري محافظ

178ــــ1154030Bپاییزیر48

)شناسی و انعقادخون(شناسی خونواحدلیست تجهیزاتـ14ـ3جدول 

)یشناسهورمونی،شناسسرمشناسی،یمنیا(شناسی یمنیاواحد-2-5- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1
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کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

زمینی ي میزبندي دو طرفه3
505ــــ150Aـ90ـآزمایشگاهی

522وط آزمایشگاهیهمراه با شیر مخلفاضالب، ، آب گرمدرآب س286045Aـسینک سرامیکی آزمایشگاهی4

1377045Bاتمیک ابزوربشن5
3500معادلیتوان مصرف

573ــوات

1184035Bالکتروفورز اتوماتیک6
UPSمعادلی، توان مصرف

وات، نود شبکه250
نیـازي بـه   ،دسـتگاه اینبا توجه به وجود

529. باشدهموگلوبین آناالیزر نمیدستگاه 

1102515Cالکتروفورز دستی7
UPS50معادلی، توان مصرف

530ــوات، نود شبکه

1538070Bایمنواسی اتوماتیک بزرگ8
UPSیتوان مصرف، ،نود شبکه

582ــوات1500معادل

1966545Bایمنواسی اتوماتیک کوچک9
UPSیتوان مصرف، ،نود شبکه

531ــوات1500معادل

1205030Cبن ماري معمولی10
2000معادلیتوان مصرف

516ــوات

ـــــCـــ2پیپتور11

1906680Bدارسانتریفیوژ یخچال12
UPSمعادلی، توان مصرف

536ــوات800

16565115Bست االیزا13
UPSمعادلی، توان مصرف

595ــوات، نود شبکه850

519ــــCـــ4سمپلر متغیر14

519ــــCـــ2کاناله8سمپلر 15

609ــوات300معادلیتوان مصرف192122Cشیکر ایمنولوژي16

1354052Bشاخه24سانتریفیوژ 17
UPSمعادلی، توان مصرف

535ــوات800

11817972Bآزمایشگاهیـ40فریزر 18
2500ل توان مصرفی معاد

521ــوات

1162737Bفلوریمتر19
1000توان مصرفی معادل 

548ــوات

15512070Bکمی لومینسانس20
1250معادلیتوان مصرف

555ــوات، نود شبکه

1326040Cگاما کانتر21
UPS40معادلی، توان مصرف

549ــوات، نود شبکه
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کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

553ــوات60معادلیتوان مصرف1582563Bمیکروسکوپ فلورسانس22

12157025Cنفلومتر23
UPS21معادلی، توان مصرف

556ــوات

542ــوات440معادلیتوان مصرف1203030Bشیکر لوله24

198ــــ45Bقطر 450تابوره25

ـــــCـــ4سینی جاي الم26

ــجدر رــCـــ2500المل27 ــف  ن ــاي مختل ، 20×20، 18×18ه
ـ24×60، 24×24، 22×22

، 200، 10،50،100هـاي مختلـف  در رنجــCـــ20میکرولیتر10سمپلر28
519میکرولیتر1000

ـــــCـــ4جاي سمپلر29

ـــــCـــ4جاي سر سمپلر30

25، 5،10، 2، 1، 5/0ختلف هاي مدر رنجــCـــ24سیسی5/0پت مدرج پی31
ـسیسی

ي ظرف پیپت ایستاده32
ـــــCـــ4ايشیشه

ـــــCـــ6جا پیپت خوابیده33

ـــــCـــ6جا لوله آزمایش34

ـ100×16، 100×12ي مختلفهادر رنجــCـــ1000لوله آزمایش35

ـــــCـــ4لیترمیلی250پیست 36

ـــــCـــ4پت یپپوار 37

250، 100، 50هـــاي مختلـــف در رنـــجــCـــ6بشر38
ـسیسی

، 250، 100، 50، 25هاي مختلـف  در رنجــCـــ14مزور39
ـسیسی2000، 1000، 500

ــجــCـــ6ارلن مایر40 1000، 500، 250هــاي مختلــف در رن
ـسیسی

، 200، 100، 50، 25هاي مختلـف  در رنجــCـــ14بالن ژوژه41
ـسیسی1000، 500، 250

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    درب، متوسطز سایــCقطر13527عفونیيسطل زباله42
196رطوبت
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

64ــAـــ1وکیومخروجی43

ــAـــ1فشردههوايیخروج44
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

65

اینچ و داراي سیفون 3چدنی با قطر نامی ــAـــ2شويکف45
4و توري محافظ

147ــــ1102018Cتلفن46

91ــــAـــ1تلفنسوکت47

ــ115105Aظرف صابون مایع48
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده49
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله50
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــوع   ــی، ن ــمبرق ــداک ــان ص و داراي فرم

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

)یشناسهورمونی،شناسسرمشناسی،یمنیا(شناسی یمنیاواحدلیست تجهیزاتـ15ـ3جدول 

)شناسیانگل،یشناسقارچشناسی،یروسوشناسی،يباکتر(شناسیمیکروبواحد -2-6- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

زمینی ي میزبندي دو طرفه3
505ــــ150Aـ90ـآزمایشگاهی

11817279Aیخچال آزمایشگاهی 4
وات، 500معادلیتوان مصرف

520ــنود شبکه

11817287Aآزمایشگاهیـ40زر فری5
2500توان مصرفی معادل 

521ــوات

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cمیکروسکوپ دوچشمی 6

540ــوات10معادلیتوان مصرف1382765Cمیکروسکوپ دارك فیلد 7
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کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

2هــاي پرخطــر از کــالس در آزمایشــگاهاتو500معادلیتوان مصرف118015080Aشناسیمیکروبهود8
602.شودایمنی زیستی استفاده می

شاخه یخچال 32سانتریفیوژ 9
536ــوات500معادلیتوان مصرف1906680C) با هولدر اضافه فالکون(دار 

108درجه 37انکوباتور 10
3486040Bلیتري 

UPSمعادلی، توان مصرف
585ــشبکهوات، نود 2000

یکصد و CO2انکوباتور 11
1605050Bهشت لیتري 

UPS توان مصرفی ،
584ــوات2000معادل

Bـــ1دستگاه کشت بی هوازي12
UPS توان مصرفی ،

567ــوات، نود شبکه1000معادل

541ــوات700توان مصرفی معادل1132526Cکلنی کانتر 13

591ــوات450توان مصرفی معادلCـــ1مپ وودال14

542ــوات440معادلیتوان مصرف1142015Cشیکر لوله 15

576ــــCـــ2تالیجیدمریتا16

198ــــ45Bقطر 350تابوره 17

ـــــCـــ2ي گازشعله18

ـــــCـــ2ي گازپایهسه19

91ــــAـــ1سوکت تلفن 20

147ــــ1102018Cتلفن 21

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    درب،متوسطسایز ــCقطر13527سطل زباله عفونی22
196رطوبت

586از نوع آزمایشگاهیــAـــ1خروجی گاز طبیعی23

64ــــAـــ1خروجی وکیوم24

ــAـــ1خروجی هواي فشرده25
هـاي  بینی، از کپسولت عدم پیشدر صور

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

65

522به همراه شیر مخلوط آزمایشگاهیفاضالب، ، آب گرمدرآب س1286045Aسینک سرامیکی آزمایشگاهی26
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ایـنچ و داراي  3نـامی  نوع چدنی با قطـر ــAـــ1يشوکف27
4سیفون و توري محافظ

178ــــ1154030Cزیر پایی28

ــ115105Aظرف صابون مایع29
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده30
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله31
1102510Aکن برقیدست خشک

توان مصرفی دست خشک کن 
24ــوات2000برق معادل 

اینچ و داراي سیفون 3چدنی با قطر نامی ــAـــ1کف شوي 32
4و توري محافظ

)شناسیانگل،یشناسقارچشناسی،یروسوشناسی،يباکتر(شناسیمیکروبواحدلیست تجهیزاتـ16ـ3جدول 

ادرار و مایعاتآنالیزواحد -2-7- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـگاهیمیزبندي زمینی آزمایش1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

میزبندي دو طرفه زمینی 3
505ــــ150Aـ90ـآزمایشگاهی

602داري سینک و آبوات500توان مصرفی معادل118015080Aهود المینار4

1355240Bشاخه24سانتریفیوژ-51
UPSمعادلیرف، توان مص

535ــوات800

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cمیکروسکوپ دوچشمی6

537ــوات200معادلیتوان مصرف1271019Bرفراکتومتر7

1103020Bنوار خوان ادرار8
UPSمعادلی، توان مصرف

539ــوات، نود شبکه445

11817279Aیخچال آزمایشگاهی9
وات، 500معادلیتوان مصرف

520ــنود شبکه

519ــــCـــ5سمپلر10



LABORATORY  EQUIPMENTهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه

کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش280

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

538ــنود شبکه1103020Bآناالیزر اسپرم11

شامل مانیتور، کیس و سایر لـوازم جـانبی   وات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه12
95جهت دستگاه آناالیزر اسپرم

198ــــ45Bقطر 250تابوره13

91ــــAـــ1سوکت تلفن14

147ــــ1102018Cتلفن15

1205030Bبن ماري جوش16
3000معادلیتوان مصرف

516ــوات

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز متوسط، ــ27Cقطر 135سطل زباله عفونی17
196رطوبت

شاخه یخچال32فیوژ سانتری18
536ــوات500معادلیتوان مصرف1906580C)با هولدر اضافه فالکون(دار 

دستگاه کشت خون و مایعات 19
1554550Bبدن

UPSمعادلی، توان مصرف
590ــوات، نود شبکه1000

542ــوات440معادلیتوان مصرف1141520Cشیکر لوله20

576ــــCـــ2التایمر دیجیت21

586ــــAـــ1طبیعیگازخروجی22

64ــــAـــ1وکیومخروجی23

ــAـــ1فشردههوايخروجی24
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنی در 
.نظر گرفته شود

65

ــ115105Aظرف صابون مایع25
از نوع دیـواري و بـا فرمـان الکترونیکـی     

حـداکثر ارتفـاع از لبـه    . شـود پیشنهاد می
.متر از کف تمام شده1پایین 

23

در انــواع اتوماتیــک و یــا داراي اهــرم    ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده26
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله27
1برقیکندست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک کن 
وات2000برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــوع   ــی، ن ــمبرق ــداک ــان ص و داراي فرم

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

178ــــ1154030Bپاییزیر28

522شیر مخلوط آزمایشگاهیبه همراه ــ1286045Aسینک سرامیکی آزمایشگاهی29
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دا
ن
ش
گ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

اینچ و داراي سیفون 3چدنی با قطر نامی ــAـــ1کف شوي 30
4و توري محافظ

ادرار و مایعاتآنالیزواحدلیست تجهیزاتـ17ـ3جدول 

)PCR(مولکولییصتشخواحد -2-8- 3-5

وروديپیش-1- 3-5-2-8

کد توضیحاتامات تاسیساتیالزگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

اینچ و داراي سـیفون  3چدنی با قطر نامی ــAـــ1کف شوي 1
4و توري محافظ

فاضالب، ، آب گرمدرآب س1286045Aسینک سرامیکی آزمایشگاهی2
بدون پایه، داراي شیر مخلـوط، همـراه بـا    

مخصوص نصـب  قطعات و لوازم استاندارد
متري از کف 85/0ـ9/0به دیوار در ارتفاع 

تمام شده 
522

در انـــواع اتوماتیـــک و یـــا داراي اهـــرم ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده3
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

نوع دیواري و با فرمان الکترونیک پیشنهاد ــ115105Aظرف صابون مایع4
23.شودمی

/ايدستمال کاغذي حوله5
1کن برقیدست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک کن 
وات2000برق معادل 

کــن در صـورت اســتفاده از دسـت خشــک  
ــوع   ــی، ن ــمبرق ــداک ــان ص و داراي فرم

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

ترولی دردار زباله غیر عفونی 6
ــ1805050B)بزرگ(

سـطل  (ي غیرعفونی مخصوص حمل زباله
اي از ایســتاده، داراي بدنــه). دار آبــیچــرخ

ي جنس مقاوم در برابـر رطوبـت، محفظـه   
قابل برداشتن از روي پایه، در با دسـتگیره  

هـاي  از جنس مقاوم در برابر رطوبت، چرخ
الستیکی گردان و یک چرخ ترمزدار 

26

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربایز کوچـک،  ســ20Cقطر 135سطل زباله عفونی7
43رطوبت

وروديـ لیست تجهیزات پیش18ـ 3جدول 

Pre-PCRاتاق -2- 3-5-2-8

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش282

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

13ــــ30Aـ60ـدیواري آزمایشگاهیمیزبندي 2

زمینی ي میزبندي دو طرفه3
505ــــ150Aـ90ـآزمایشگاهی

وات2500توان مصرفی معادل 11817287Bآزمایشگاهی ـ40فریزر 4
توان در صورت محدودیت جا از یخچال می

و فریزر کوچک بر روي یکـدیگر اسـتفاده   
.نمود

521

11817279Bل آزمایشگاهی یخچا5
وات، نود 500معادلیتوان مصرف

520ــشبکه

602ــوات400معادلیتوان مصرف118015080Aالمینارهود 6

DNA1404540Bدستگاه استخراج 7
وات و 500توان مصرفی معادل 
نود شبکه

دستگاهی است در DNAدستگاه استخراج 
اسـیدهاي  کـه  بخش بیولـوژي مولکـولی   

نوکلئیک را از منابع مختلف از جمله خون، 
و هـا سرم، بافت، کشـت سـلولی، بـاکتري   

ــدهاي .نمایــدمــیجــدا غیــره کلیــه فراین
شکســتن ســلول، رســوب دادن اســیدهاي 

ــک   ــک، تفکیــ از DNA,RNAنوکلئیــ
و DNAپـروتئین و چربـی و جـدا نمـودن    

RNA   ــتگاه ــن دس ــط ای ــدیگر توس از یک
. گیردماتیک صورت میاتوصورت کامالًهب

596

516ــوات2800معادلیتوان مصرف1205030Bدرجه 37ماري بن8

566ــوات65معادلیتوان مصرف1141520Bورتکس 9

545ــوات700معادلیتوان مصرف1233025Bمیکروسانتریفیوژ 10

519ــــCـــ10سمپلر 11

198ــــ45Bقطر 150تابوره 12

91ــــAـــ1سوکت تلفن 13

147ــــ1102018Cتلفن 14

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز متوسـط،  ــ27Cقطر 135سطل زباله عفونی15
196رطوبت

ــAـــ1ههوا فشردخروجی 16
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنـی در  
.نظر گرفته شود

65



آزمایشگاهیتجهیزاتفهرستـتجهیزات آزمایشگاهی. ...............................یص پزشکیآزمایشگاه تشخ

283
دا
ن
ش
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

64ــــAـــ1خروجی وکیوم17

Pre-PCRاتاق لیست تجهیزاتـ19ـ3جدول 

PCRاتاق -3- 3-5-2-8

کد اتتوضیحالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

میزبندي دو طرفه زمینی 3
505ــــ150Aـ90ـآزمایشگاهی

192515Cالکتروفورز دستی 4
UPS250معادلی، توان مصرف

530ــت، نود شبکهوا

534ــوات650معادلیتوان مصرفHybridization1373132Bانکوباتور 5

6Transilluminator1133628C577ــوات25معادلیتوان مصرف

516ــوات2800معادلیتوان مصرف1205030Cدرجه37بن ماري 8

9Real Time PCR1494534C550ــوات900معادلیتوان مصرف

552ــوات750معادلیتوان مصرف1193317Cالیت سایکلر 10

ـــــCـــ1ژل داکت11

11817972Bیخچال آزمایشگاهی12
وات، نود 500معادلیتوان مصرف

520ــشبکه

519الندا5و 2و1هاي در رنجــCـــ10سمپلر 13

198ــــ45Bقطر 150تابوره  14

91ــــAـــ1سوکت تلفن 15

147ــــ1102018Cتلفن 16

ــAـــ1هوا فشردهخروجی 17
هـاي  بینی، از کپسولدر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنـی در  
.گرفته شودنظر 

65
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش284

کد اتتوضیحالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــــAـــ1خروجی وکیوم18

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز متوسـط،  ــ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله19
196رطوبت

PCRاتاقلیست تجهیزاتـ20ـ3جدول 

)تشریحیشناسییبآس(ي فنی حوزه-3-5-3

شناسییبآسیمسئول فن-3-1- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ17510055Bمیز کار اداري1

روي این میز . داراي کشو، دستگیره و قفل
وسایل مورد نیاز اداري از قبیل پایه چسب، 
دستگاه منگنه، جا قلمی، کازیه، پایه تقویم 

ي کارتی، جاي کلیـپس، گیـره  رومیزي، جا
.گیردقرار میرهغیکاغذ و

12

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cیدوچشمیکروسکوپم2

ــ1806060Bصندلی اداري3
با اسکلت فلزي، داراي دسته و پشتی، پایه

ــرخ  ــاع و چ ــیم ارتف ــت تنظ ــا قابلی ــاي ب ه
الستیکی گردان

10

270ــــAـــ1سوکت شبکه4

95، کیس و سایر لوازم جانبیمانیتورشامل وات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه5

50ــوات400توان مصرفی معادل 1353530Cچاپگر6

147داراي دو خط مستقیم و داخلیــ1102018Cتلفن7

91ــــAـــ1سوکت تلفن8

وي دیوارهـاي  طراحی بـر ر نوعبه توجهبا ــAــــپریز برق9
15.در نظر گرفته شود3مختلف حداقل 

148ــــCـــ1رومیزييچراغ مطالعه10

29دارقفلــ1604545Bکمد کشودار زیرمیزي11

88با دستگیره و قفل، طبقه4داراي حداقل ــ11504050B)فایل(کمد کشودار مدارك 12
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دا
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

178ــــ1154030Cزیر پایی13

11ــــ2805050Bداردستهصندلی ثابت14

53ــــAـــ1نصب یادداشتيتخته15

51ــــAـ180100تخته وایت برد16

6دارپایه/ دیوار بهمخصوص نصب ــB/Aـــ1آویز لباس17

205ار، پدالیددربسایز متوسط، ــ27Cقطر 135غیرعفونیيسطل زباله18

رنگ سفید براي صـفحه سـاعت پیشـنهاد    ــ25Aقطر ـ1ساعت دیواري19
1.شودمی

ابعاد بـا  ، ترجیحاً قفل دار با درب شیشه ايــBـــ1کتابخانه20
87.شودتوجه به نوع طراحی مشخص می

18ــــ1406040Bمیز21

شناسییبآسیفنمسئول اتاق لیست تجهیزات ـ21ـ3جدول 

اتاق تکنیک-3-2- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

میزبندي دو طرفه زمینی 3
505ــــ150Aـ90ـزمایشگاهیآ

522همراه با شیر مخلوط آزمایشگاهیفاضالب، ، آب گرمدرآب س2286045Aسینک آزمایشگاهی4

604ــوات400معادلیتوان مصرف1409075Aهود کانوپی5

61Bقطر 178پروسسوریشوت6
UPS300معادلی، توان مصرف

569ــوات، نود شبکه

570ــوات1100معادلیتوان مصرف1366450Cینگامبدیشوت7

1153632C)ینحمام پارف(فلوت یشوت8
وات، 200معادلیتوان مصرف

572ــنود شبکه
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش286

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

11218084Bفروزن سکشن9
UPS660معادلی، توان مصرف

599ــوات

571ــوات20معادلیتوان مصرف1316248Cیکروتومم10

593ــوات500توان مصرفی معادل 16611565Bدستگاه رنگ آمیزي بافت11

1233836Bیفیوژسانتریتوسا12
UPS800معادلی، توان مصرف

574ــوات

11817279Aیشگاهیآزمایخچال13
وات، 500معادلیتوان مصرف

520ــنود شبکه

198ــــ45Bقطر 150تابوره14

91ــــAـــ1سوکت تلفن15

147ــــ1102018Cتلفن16

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز متوسـط،  ــ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله17
196رطوبت

65ــــAـــ1خروجی وکیوم  18

ــAـــ1خروجی هواي فشرده19
هـاي  ز کپسـول بینی، ادر صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنـی در  
.نظر گرفته شود

64

در انـــواع اتوماتیـــک و یـــا داراي اهـــرم ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده20
22روشوییمجاورتجهت نصب در دستی،

نوع دیواري و با فرمان الکترونیک پیشنهاد ــ115105Aظرف صابون مایع21
23.شودمی

/ايدستمال کاغذي حوله22
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کــن در صــورت اســتفاده از دســت خشــک
ــوع   ــی، ن ــمبرق ــداک ــان ص و داراي فرم

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

بـه  مقـاوم ، پـدالی دار، دربیز کوچـک،  ساــ20Cقطر 130غیرعفونیيسطل زباله23
43رطوبت

523ــآب سرد، آب گرم، فاضالبAـــ1شوي آزمایشگاهیچشم24

اینچ و داراي سـیفون  3چدنی با قطر نامی ــAـــ1شوي کف25
4و توري محافظ

اتاق تکنیکلیست تجهیزات ـ22ـ3جدول 
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ن
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بافتيسازآمادهاتاق -3-3- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــ75Aـ90ـمیزبندي زمینی آزمایشگاهی1

13ــــ30Aـ60ـمیزبندي دیواري آزمایشگاهی2

568ــآب سرد، آب گرم، فاضالب1107060Aسینک پاتالوژي3

602ــــ19015075Aد اسالتهو4

198ــــ45Bقطر 150تابوره5

91ــــCـــ1سوکت تلفن6

147ــــ1102018Cتلفن7

ــزرگ، ــ40Cقطر 170عفونیيسطل زباله8 ــه دربســایز ب ــدالی، مقــاوم ب دار، پ
205رطوبت

64ــــAـــ1خروجی هواي فشرده9

ــAـــ1خروجی وکیوم  10
هـاي  بینی، از کپسـول در صورت عدم پیش

مربوطه استفاده و تمام تمهیدات ایمنـی در  
.نظر گرفته شود

65

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی بـا قطـر نـامی    ــAـــ1شويکف11
4سیفون و توري محافظ

اتیک و یا داراي اهرم دسـتی، در انواع اتومــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده12
22جهت نصب در مجاورت روشویی

نوع دیواري و با فرمان الکترونیک پیشنهاد ــ115105Aظرف صابون مایع13
23.شودمی

/ايدستمال کاغذي حوله14
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کــن ســت خشــکدر صــورت اســتفاده از د
ــم   ــی، نــوع ک صــدا و داراي فرمــان  برق

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

بافتيسازآمادهاتاقلیست تجهیزاتـ23ـ3جدول 

نمونه، الم و بلوكينگهداريفضا-3-4- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

505ــــBـــ1فایل نگهداري الم1
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش288

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

کمد کشودار مدارك و پرونده 2
داراي حداقل چهارطبقهــ11504050B)فایل(

88با دستگیره و قفل

13ــــBـــ1فایل نگهداري بلوك3

نمونه، الم و بلوكينگهداريفضالیست تجهیزات ـ24ـ3جدول 

پشتیبانیي حوزه-3-5-4

آزمایشگاهرئیس -4-1- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ17510055Bريمیز کار ادا1

روي این میز . داراي کشو، دستگیره و قفل
وسایل مورد نیاز اداري از قبیل پایه چسب، 
دستگاه منگنه، جا قلمی، کازیه، پایه تقویم 

ي کارتی، جاي کلیـپس، گیـره  رومیزي، جا
.گیردقرار می.. .کاغذ و

12

525ــوات10معادلیتوان مصرف1482448Cیدوچشمیکروسکوپم2

ــ1806060Bصندلی اداري3
با اسکلت فلزي، داراي دسته و پشتی، پایه

ــرخ  ــاع و چ ــیم ارتف ــت تنظ ــا قابلی ــاي ب ه
الستیکی گردان

10

270ــــAـــ1سوکت شبکه4

95ر، کیس و سایر لوازم جانبیشامل مانیتووات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه5

50ــوات400توان مصرفی معادل 1353530Cچاپگر6

147داراي دو خط مستقیم و داخلیــ1102018Cتلفن7

91ــــAـــ1تلفنسوکت8

اسـاس چیـدمان   با توجه به نوع طراحی بر ــAــــپریز برق9
15.تجهیزات مشخص می گردد

148ــــCـــ1رومیزييچراغ مطالعه10

29دارقفلــ1604545Bر زیرمیزياکمد کشود11

88با دستگیره و قفلداراي حداقل چهارطبقهــ11504050Bکمد کشودار مدارك و پرونده 12
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

)فایل(

178ــــ1154030Cزیر پایی13

11ــــ2805050Bداردستهصندلی ثابت14

53ــــAـــ1نصب یادداشتيتخته15

51ــــAـ180100وایت برديتخته16

6دارپایه/ دیوار بهمخصوص نصب ــB/Aـــ1آویز لباس17

205دار، پدالیدربسایز متوسط، ــ27Cقطر 135غیرعفونیيسطل زباله18

رنگ سفید براي صـفحه سـاعت پیشـنهاد    ــ25Aقطر ـ1ساعت دیواري19
1.شودمی

ــBـــ1کتابخانه20
ترجیحاً قفل دار با درب شیشه اي

ابعاد با توجـه بـه نـوع طراحـی مشـخص      
.شودمی

87

18ــــ1406040Bمیز21

رئیس آزمایشگاهاتاقلیست تجهیزاتـ25ـ3جدول 

اتاق جلسات-4-2- 3-5

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

اتوجـه بـه نـوع طراحـی متغیـر      ابعاد میز بــBـــ1میز کنفرانس1
18.خواهد بود

11ــــ8906565Bصندلی کنفرانس2

یا صفحه LEDتلویزیون 3
وات150معادلیتوان مصرف1508010Aنمایشگر

اینچ به باال و متناسب بـا ابعـاد   40ترجیحاً 
توان به عنوان جـایگزین  اتاق همچنین می

.موداز ویدیوپرژکتور استفاده ن
587

95.تاپ استفاده نمودتوان از لپمیوات700معادلیتوان مصرفBـــ1رایانه4

51ــــA-180100بردتخته وایت5

247دارپایه/ مخصوص نصب به دیوارــB/Aـــ1کمد ایستاده6

270ــــAـــ1سوکت شبکه7



LABORATORY  EQUIPMENTهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه

کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش290

کد توضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

147ــــ1102018Cتلفن8

91ــــAـــ1سوکت تلفن9

205دار، پدالیدربسایز متوسط، ــ27Cقطر 135عفونیغیريسطل زباله10

اتاق جلساتلیست تجهیزات ـ26ـ3جدول 

شو و استریلوشستاتاق -4-3- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهعاد تقریبیابتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

1635545Cلیتري 40اتوکالو رومیزي 1
وات، 2000معادلیتوان مصرف

237ــنود شبکه

511ــــ1605540Cفور بزرگ 2

امروزه با استفاده از وسایل یکبـار مصـرف   ــ123011090Aشوي اتوماتیک لوله3
510.گیرندفاده قرار میکمتر مورد است

1558540Aمقطرگیريآب4
توان مصرفی آب سرد،فاضالب،  

512ــوات2000معادل 

لوازموقطعاتباهمراهمخلوط،ریشيداراــ12512060Aدو لگنهي شووسینک شست5
128استاندارد

فرمان الکترونیک پیشنهاد نوع دیواري و باــ115105Aظرف صابون مایع6
23.شودمی

در انـــواع اتوماتیـــک و یـــا داراي اهـــرم ــ115105Aظرف مایع ضدعفونی کننده7
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله8
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کــن از دسـت خشــک در صـورت اســتفاده 
ــم   ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

ــــــCـــ1شويپتیپ9

515ــــCـــ1سبد جاي لوله10

513ــــAـــ1کن ظروفرك خشک11

198ــــ45Bقطر 150تابوره 12

196دار، پدالی، مقاوم به رطوبتدربمتوسط، ــ27Cقطر 170ونیعفيسطل زباله13

205دار، پدالی، مقاوم به رطوبتدربمتوسط، ــ27Cقطر170عفونیغیريسطل زباله14
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهعاد تقریبیابتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

514ــــCـــ3برس لوله شوي 15

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی بـا قطـر نـامی    ــAـــ1يشوکف16
4سیفون و توري محافظ

شو و استریلوشستاتاق لیست تجهیزات ـ27ـ3جدول 

انبار-4-4- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهاد تقریبیابعتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

135ــــ11806035Bداردربي ي ایستادهقفسه1

134ــــ11806035Bي جلوبازي ایستادهقفسه2

135ــــ11806035Bکمد نگهداري مواد شیمیایی3

21817279Aیشگاهیآزمایخچال4
وات، 500معادلیتوان مصرف

520ــنود شبکه

11817279Bدرجه آزمایشگاهیـ40فریزر 5
وات، 2500معادلیتوان مصرف

521ــنود شبکه

ـــــCـــ1سنجرطوبت6

ـــــCـــ1سنجدما7

انبارلیست تجهیزات ـ28ـ3جدول 

نظافتاتاق -4-5- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ11806035Bجلوبازي ایستادهي قفسه1
طبقـه از جـنس مقـاوم در    4اراي حداقل د

برابر رطوبت جهت نگهداري مواد شـوینده،  
.وسایل و غیره

134

همراه آویزآبچکان به2
ــ17510030Aدستمال تنظیف

مخصوص نصب در بـاالي سـینک، داراي   
بدنــه و طبقــات از جــنس مقــاوم در برابــر 

رطوبت
84

ــ11158060Bظافتترولی ن3
ــژه ــه، محــليداراي ظــرف وی ــاي زبال ه

گیري تی، محل قرارگیري و آبوشوشست
کننــده، وســایل مــواد شــوینده ضــدعفونی

116
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کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش292

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

.غیرهنظافت، دستمال تنظیف و

سینک کابینت زمینی به همراه 4
ــ19010050Aشووشست

س مقـاوم در برابـر رطوبـت و داراي    از جن
وشو و شیر مخلوط، بـدون  یک لگن شست

درپوش تخلیـه، بـا همـه قطعـات و لـوازم      
استاندارد جهت نصب روي قفسه زمینی بـا  

شیر با فرمـان الکترونیـک   (درهاي لوالیی 
)شودپیشنهاد می

83

در انـــواع اتوماتیـــک و یـــا داراي اهـــرم ــ115105Aکنندهیضدعفونیعماظرف5
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

نوع دیواري و با فرمان الکترونیک پیشنهاد ــ115105Aظرف صابون مایع6
23.شودمی

/ ايدستمال کاغذي حوله7
1کن برقیدست خشک

102510
A

کن توان مصرفی دست خشک
وات2000برق معادل 

کــن در صـورت اســتفاده از دسـت خشــک  
ــم   ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

ــAـــ2شويکف8
اینچ و داراي سـیفون  3چدنی با قطر نامی 

یکی در فضاي شستشوي . و توري محافظ
و ظروف نظافت و دیگري در کف اتاقتی

4

شوي تی و وسینک شست9
آب سرد، آب گرم، فاضالب1508070Aظروف نظافت

ه شود در فضاي تمیز و استریل بتوصیه می
ي هـا هاي معمول از سـینک جاي حوضچه

ــاع     ــه در ارتف ــوص ک ــواري مخص 50دی
شـوند، جهـت   متر از کف نصب مـی سانتی
ستفاده گرددشوي تی و ظروف اوشست

128

بندي براي هر بخش در نظـر  ها با رنگتیــAــــآویز تی10
49.گرفته شود

70Cقطر 140غیرعفونیيسطل زباله11
دار، پــدالی، مقــاوم بــه دربســایز بــزرگ، 

168رطوبت

199ــــAـــ1یندهظرف مایع شو12

اینچ و داراي سـیفون  3چدنی با قطر نامی ــAـــ1کف شوي 13
4و توري محافظ

نظافتاتاقلیست تجهیزاتـ29ـ3جدول 

اتاق کار کثیف-4-6- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

اتوکالو ایستاده آزمایشگاهی 1
ــاي     وات6000توان مصرفی معادل 11006070Bلیتري60 ــه ه ــازي زبال ــر س ــی خط ــت ب جه

600آزمایشگاهی
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کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ1805050Bدردارعفونی ي لی زبالهروت2

ــونی   ــه عف ــل زبال ســطل (مخصــوص حم
ــرخ ــه ). دار زردچ ــتاده، داراي بدن اي از ایس

ي رطوبـت، محفظـه  جنس مقاوم در برابـر  
قابل برداشتن از روي پایه، در با دسـتگیره  

هـاي  از جنس مقاوم در برابر رطوبت، چرخ
الستیکی گردان و یک چرخ ترمزدار 

30

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز کوچـک،  ــ20Cقطر 130غیرعفونیي سطل زباله3
43رطوبت

آب سرد، آب گرم، فاضالب1246045Aسینک4

بدون پایه، داراي شیر مخلـوط، همـراه بـا    
قطعات و لوازم استاندارد مخصوص نصـب  

بـا فرمـان الکترونیکـی یـا اهـرم      . به دیوار
بینی روشویی هم وجود امکان پیش. آرنجی

.دارد

522

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی بـا قطـر نـامی    ــAـــ1شويکف5
4سیفون و توري محافظ

نوع دیواري و با فرمان الکترونیک پیشنهاد ــ115105Aظرف صابون مایع6
23.شودمی

در انـــواع اتوماتیـــک و یـــا داراي اهـــرم ــ115105Aمایع ضدعفونی کنندهظرف7
22جهت نصب در مجاورت روشوییدستی،

/ايدستمال کاغذي حوله8
1کن برقیدست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک کن 
وات2000ادل برق مع

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــم   ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

لیست تجهیزات اتاق کار کثیفـ30ـ3جدول 

آوري زبالهجمعاتاق -4-7- 3-5

دکتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

13ــــ606030Aـي دیواري دردارقفسه1

آب سرد، آب گرم، فاضالب1246045Aسینک2
لـوط، همـراه بـا    بدون پایه، داراي شیر مخ

. قطعات و لوازم مخصوص نصب بـه دیـوار  
. با فرمان الکترونیکی یا اهرم آرنجی

522

ایـنچ و داراي  3نوع چدنی بـا قطـر نـامی    ــAـــ1شويکف3
4سیفون و توري محافظ

دار، پـدالی، مقـاوم بـه    دربسایز کوچـک،  ــ20Cقطر 130غیرعفونیيسطل زباله4
43رطوبت

نوع دیواري و با فرمان الکترونیک پیشنهاد ــ115105Aظرف صابون مایع5
23.شودمی
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دکتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ1805050Bدردارعفونی ي لی زبالهروت6

ــونی   ــه عف ــل زبال ســطل (مخصــوص حم
ــرخ ــه ). دار زردچ ــتاده، داراي بدن اي از ایس

ي جنس مقاوم در برابـر رطوبـت، محفظـه   
ر با دسـتگیره  قابل برداشتن از روي پایه، د

هـاي  از جنس مقاوم در برابر رطوبت، چرخ
الستیکی گردان و یک چرخ ترمزدار 

30

ي غیرعفونی لی زبالهوتر7
ــ1805050Bدردار

سـطل  (ي غیرعفونی مخصوص حمل زباله
اي از ایســتاده، داراي بدنــه). دار آبــیچــرخ

ي جنس مقاوم در برابـر رطوبـت، محفظـه   
وي پایه، در با دسـتگیره  قابل برداشتن از ر

هـاي  از جنس مقاوم در برابر رطوبت، چرخ
الستیکی گردان و یک چرخ ترمزدار 

26

در انواع اتوماتیک و یا داراي اهرم دسـتی، ــ115105Aمایع ضدعفونی کنندهظرف8
22جهت نصب در مجاورت روشویی

/ايدستمال کاغذي حوله9
1کن برقیدست خشک

102510
A

توان مصرفی دست خشک کن 
وات2000برق معادل 

کـن  در صورت اسـتفاده از دسـت خشـک   
ــم   ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

آوري زبالهجمعاتاقتجهیزاتلیست ـ31ـ3جدول 

اتاق سرور-4-8- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

564ــUPSبرقازهیتغذ12008080Bرك سرور1

95ــــBـــ1رایانه2

143ــــ1Bي درداري ایستادهقفسه3

198ــــ45Bقطر 150تابوره4

18ــــ1406040Bزیم5

اتاق سرورلیست تجهیزات ـ32ـ3جدول 
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UPSبرق و تابلوي اتاق -4-9- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

562تابلوي اصلی برق اضطراريژنراتورـدیزلازتابلوي هیتغذ11009022Aرروکاي واریدبرقي تابلو1

563تابلوي اصلی برق نرمالبرقکنتورازتابلوي هیتغذ11009022Aروکاري واریدبرقي تابلو2

UPS561تابلوي اصلی برق UPSازتابلوي هیتغذ11006022Aروکاري واریدبرقي تابلو3

560ــــ11008080Bخشکي هايباترجعبه4

5UPS1808040Bــوان ــ ــوع    UPSت ــداد و ن ــاس تع ــر اس ب
559.تجهیزات قابل محاسبه خواهد بود

UPSاتاق برق و لیست تجهیزات ـ33ـ3جدول 

يربرق اضطرااتاق -4-10- 3-5

کدتوضیحاتیساتیالزامات تاسگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

110018090Aژنراتورزلید1
ازخارجبهزلیداگزوزي لوله

.ابدیادامهساختمان
ــالح   ــاق از مص ــقف ات ــوار و س پوشــش دی

543آکوستیک جاذب صدا

116012030Aسوختيروزانهمخزن2
ازخارجبهمخزنپرکنلوله

.ابدیهادامساختمان
558لیتر500فلزي به گنجایش 

580ــهواهیتخلAir Change 10ي براAـــ1فناگزاست3

611ــــAـــ1لوله پرکن مخزن4

اینچ و داراي سـیفون  3چدنی با قطر نامی ــAـــ1يشوکف5
4و توري محافظ

برق اضطرارياتاق لیست تجهیزات ـ34ـ3جدول 

آبدارخانه+ استراحت اتاق-4-11- 3-5

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

کابینت زمینی به همراه 1
آب سرد، آب گرم، فاضالب19015050Aشووسینک شست

س مقاوم در برابـر رطوبـت و داراي   از جن
مخلوط، بـدون  وشو و شیریک لگن شست

ي قطعـات و لـوازم   درپوش تخلیه، با همه
ي زمینی استاندارد جهت نصب روي قفسه

با درهاي لوالیی

128
83
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کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــوعــ115105Aظرف صابون مایع2 ــا فر ن ــواري و ب ــک  دی ــان الکترونی م
23.شودنهاد میپیش

خـوري،  ظروف غـذا (جهت استقرار ظروف ــ1606030Aدیواري درداري قفسه3
13...)قاشق و چنگال، لیوان، استکان و

84از جنس مقاوم در برابر رطوبتــ19015030Aآبچکان 4

/ايدستمال کاغذي حوله5
1کن برقیدست خشک

102510
Aــ

کــن خشــکدر صــورت اســتفاده از دســت
ــم  ــوع ک ــی، ن ــان  برق ــدا و داراي فرم ص

.گرددالکترونیک پیشنهاد می
24

252515

دردار، بــا فرمــان پــایی، در ســایز بــزرگ، ــ40Cقطر 160ي غیرعفونیسطل زباله6
168گیردقفسه زیر سینک قرار می

ــ11206065Aیخچال7
، با رنگ ضدزنگ و رنـگ  فوت10حداقل 

ــوره  ــایی ک ــات  نه ــفید، داراي طبق اي س
مختلف و لوازم استاندارد

160

30Bقطر 150سماور برقی8
159ــــ

18حداقل چهارنفرهــ1758080Bمیز غذاخوري9

117به ازاي هر میز غذاخوريــ6904545Bصندلی ثابت بدون دسته10

اینچ و داراي سیفون 3چدنی با قطر نامی ــAـــ1شوي کف11
4و توري محافظ

6پشت در/ مخصوص نصب به دیوار ــAـــ1آویز لباس12

رنگ سفید براي صفحه سـاعت پیشـنهاد   ــ25Aقطر ـ1ساعت دیواري13
1.شودمی

ــوار در فضــاي  ــAـ118040ي قديآینه14 ــه دی مخصــوص نصــب ب
2رختکن

آبدارخانه+ اتاق استراحت لیست تجهیزات ـ35ـ3جدول 

رختکن کارکنان-4-12- 3-5

فضاي اتاق-3-5-4-12-1

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــوار در فضــاي  ــAـ118040ي قديآینه1 ــه دی مخصــوص نصــب ب
2رختکن

هـاي  مخصوص نصب به دیوار در کـابین ــAـــ1آویز لباس2
6تعویض لباس
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کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ41405035B)الکر(کمد اختصاصی 3

ازم مجـزاي کفـش، لـو   داراي سه قسمت
بــا توجــه بــه ضــوابط شخصــی و لبــاس، 

کنترل عفونت، نوع قابـل نصـب بـر روي    
متـر از  سـانتی 20حداقليدیوار با فاصله

اختصـاص یـک   . گـردد نهاد میکف، پیش
.کمد به هر یک از کارکنان الزامی است

14

125بینی پنجره براي اتاقدر صورت پیشــAـــ1پرده با ریل سقفی4

دار جهت رخت و سطل در5
ــ27Cقطر 135لباس هاي کثیف غیرعفونی

دردار، پــدالی، از نــوع مقــاوم بــه رطوبــت 
اتاق نزدیک بـه  ي جهت استقرار در گوشه

درب خروجی
27

)رختکن کارکنان(فضاي اتاق لیست تجهیزات ـ36ـ3جدول

کارکنانسرویس بهداشتی -3-5-4-12-2

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــ1274556Aتوالت ایرانی1

.یک عدد به ازاي هر سرویس
با فالش تانک و تمـامی قطعـات و لـوازم    

مخصوص همراه با شیر مخلوط . استاندارد
نصب به دیوار نزدیک توالت ایرانی، همراه 

متـر و  سانتی80با شلنگ به طول تقریبی 
افشانک و قالب اتصال به دیوار

156

86.یک عدد به ازاي هر سرویســ1101510Aجاي دستمال توالت2

فاضالب،، آب گرمآب سرد1246044Aروشویی3
.یک عدد به ازاي هر سرویس

بدون پایه، داراي شیر مخلوط، همـراه بـا   
قطعات و لوازم استاندارد مخصوص نصـب  

به دیوار
138

حداقل لبه و گوشه جهت داراي طراحی با ــAـ16040آینه باالي روشویی4
150سهولت تمیزشدن

ــ115105Bظرف صابون مایع5
.یک عدد به ازاي هر سرویس

ــک    ــان الکترونی ــا فرم ــواري و ب ــوع دی ن
.شودپیشنهاد می

23

6
/ايدستمال کاغذي حوله

1کن برقیدست خشک
102510

Aــ
کـن  در صورت استفاده از دست خشـک 

ــوع کــم ــی، ن ــان برق صــدا و داراي فرم
.گرددالکترونیک پیشنهاد می

24
252515

یک سایز متوسط، مقاوم در برابر رطوبت، ــ27Cقطر 135عفونیي سطل زباله7
196.عدد به ازاي هر سرویس



LABORATORY  EQUIPMENTهاي پزشکیآزمایشگاهریزي و طراحی استاندارد برنامه

کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش298

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

ــAــــآویز لباس8

یک عدد به ازاي هر سرویس جهت نصب 
.به در سرویس بهداشتی از داخل

ورودي یک عدد جهت نصب به دیوار پیش
سرویس بهداشتی جهت جلوگیري از ورود 
کارکنان به داخل سرویس همراه با لبـاس  

کار

6

ي شوي کاسهوبرس شست9
بـر  سانتیمتري 30در ارتفاع اتصالجهت ــAـــ1توالت 

221روي دیوار 

کارکنانسرویس بهداشتی لیست تجهیزات ـ37ـ3جدول 

حمام-3-5-4-12-3

کدتوضیحاتالزامات تاسیساتیگروهابعاد تقریبیتعداددستگاه/ وسیله ردیف
معماري عرضطولارتفاع

7حمامي از نوع اهرمی ویژه، آب گرمآب سردAـــ1مخلوطشیر1

2
ي پالستیکی باپرده

ي نگهدارندهمیله
125براي استفاده در داخل حمامــAـــ1

نوع کمر تلفنی، بـا شـیر مخلـوط، علـم و     ، آب گرمآب سردAـــ1دوش3
8سردوش، مخصوص نصب به دیوار

اینچ و داراي سیفون 3چدنی با قطر نامی ــAـــ1شويکف4
4و توري محافظ

قرارگیري وسایل قفسه5
نوع دیواري و بدون در، از جنس مقاوم در ــ1154030Aوشوشست

5برابر رطوبت

150مخصوص نصب به دیوار ــAـ16040آینه6

6ــــAـــ2آویز لباس7

، مقـاوم در  در دار، پـدالی سایز کوچـک،  ــ27Cقطر 135عفونیيسطل زباله8
43برابر رطوبت

حماملیست تجهیزاتـ38ـ3جدول 
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لیست تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک-3-5-5

.استارائه شده آزمایشگاه ژنتیک و سیتوژنتیکیشنهادي براي لیست حداقل تجهیزات پدر ادامه

 سانتریفیوژ و میکروفیوژ ساده و یخچالدار
 دستگاهPCR

 میکروسکوپ اینورت
 میکروسکوپ فلورسانس
میکروسکوپ نوري دوچشمی
 ترازوي دیجیتال
هود المینار
 الکتروفورزهاي افقی ، عمودي وSDS بنا به نیاز وسیستم بالتینگ
 منبع تغذیه
 بن ماري
میکسر
انکوباتور ساده و یخچالدار و شیکر انکوباتور
اسپکترو فتومتر
نانو دراپ
 86و -20فریزر آزمایشگاهی-
 سمپلر ثابت و متغیر تک کاناله و هشت کاناله
اتوکالو
 آون
شیکر
دستگاه آب مقطر گیر
ژل داکیومنتیشن
 سیستم
 انکوباتورCO2

 تانک ازت
زمایشگاهی یخچال آ
 میز مخصوصPCR

اضطراري يشودوش و چشم
هات پلیت استیرر
ازمایشگاه سیتوژنتیکفقط(تیشو پروسسور(
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اورژانسآزمایشگاهتجهیزاتلیست-3-5-6

ي خـدمات آزمایشـگاهی اورژانسـی در   به منظور ارائـه ،که آزمایشگاه مورد نظر در بیمارستان واقع شده باشددر صورتی
هاي اورژانس بیمارستانی برحسب تعداد پذیرش تجهیزات آزمایشگاه. نمودبینیپیشآزمایشگاه اورژانس توان شیفت شب می

:حداقل تجهیزات پیشنهادي عبارتند از. اورژانس و تنوع آزمایشات اورژانس درخواستی متفاوت می باشد

میکروسکوپ
 کانتر دیف
روتاتور
فوتومتر
 میکسر
سل کانتر
رولیت آنالیزورالکت(فلیم فوتومتر(
سانتریفوژ
انکوباتور
بن ماري
یخچال

کار گیري تجهیزاتـی ماننـد اتوآنالیزورهـاي بیوشـیمی،    ههاي اورژانسی درخواست شده، ببر اساس تنوع و تعداد آزمایش
اي اورژانـس  هـ ، برحسب نیاز، در آزمایشگاهغیره، الیزا ریدر، هود بیولوژیک کالس دو وECLکواگولومتر، آنالیزور سدیمان، 

.شودبیمارستانی توصیه می
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الزامات تأسیساتی تجهیزات آزمایشگاهی-3-6

نام دستگاه
الزامات تاسیساتی

UPSفاضالب آب گرم آب سرد 
توان 

مصرفی 
نود 

شبکه 
1PHنداردـنداردنداردنداردنداردمتر و کنداکتیویتی متر
ندارد2000نداردداردندارداردد)دیونایزر(آب مقطرگیري 2
ندارد3500نداردنداردنداردندارداتمیک ابزوربشن3
دارد70نداردنداردنداردنداردآناالیزر اسپرم4
دارد1500داردداردنداردداردآناالیزر بیوشیمی5
دارد40داردنداردنداردندارد)کاناله40(آنالیزر سدیمان 6
دارد40نداردنداردنداردنداردور الکترولیتآنالیز7
ندارد6000نداردنداردنداردنداردلیتري60اتوکالو ایستاده آزمایشگاهی 8
دارد2000داردنداردنداردنداردلیتري40اتوکالو رومیزي 9
دارد250داردنداردنداردنداردالکتروفورز اتوماتیک10
ندارد50داردنداردنداردنداردالکتروفورز دستی11
دارد2000داردنداردنداردنداردلیتري108درجه 37انکوباتور 12
ندارد2000داردنداردنداردنداردیکصد و هشت لیتريCO2انکوباتور 13
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دارد1500داردنداردنداردردنداایمنواسی اتوماتیک کوچک15
ندارد2800نداردنداردنداردندارددرجه37ماري بن16
ندارد3000نداردنداردنداردنداردماري جوشبن17
ندارد2000نداردنداردنداردنداردماري معمولیبن18
ندارد35نداردنداردنداردنداردبیلی روبین متر19
دارد50نداردنداردنداردنداردلپرینتر لیب20
نداردـنداردنداردنداردنداردپیپتور21
نداردـنداردنداردنداردنداردتایمر دیجیتال22
ندارد1100نداردنداردنداردنداردتیشو امبدینگ23
دارد300داردنداردنداردنداردتیشو پروسسور24
دارد200نداردنداردنداردندارد)حمام پارفین(تیشو فلوت 25
نداردـنداردنداردنداردنداردکش هماتوکریتخط26
ندارد350نداردنداردنداردنداردگیري گازهاي خونیدستگاه اندازه27
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نام دستگاه
الزامات تاسیساتی

UPSفاضالب آب گرم آب سرد 
توان 

مصرفی 
نود 

شبکه 
ندارد500نداردداردنداردداردآمیزي المدستگاه رنگ28
دارد1000ددارنداردنداردنداردهوازيدستگاه کشت بی29
دارد1000داردنداردنداردندارددستگاه کشت خون و مایعات بدن30
ندارد200نداردنداردنداردنداردرفراکتومتر31
ندارد800داردنداردنداردنداردشاخه24سانتریفیوژ 32
ندارد500نداردنداردنداردندارددار شاخه یخچال32سانتریفیوژ 33
ندارد1000داردنداردنداردنداردنتریفیوژ میکروهماتوکریتسا34
ندارد800داردنداردنداردندارددارسانتریفیوژ یخچال35
ندارد800داردنداردنداردنداردسایتو سانتریفیوژ36
دارد850داردنداردنداردنداردست االیزا37
داردن800داردنداردنداردنداردسروفیوژ38
دارد200داردنداردنداردنداردسل کانتر 39
نداردـنداردنداردنداردنداردسمپلر40
نداردـنداردنداردنداردنداردکاناله8سمپلر 41
ندارد1000نداردنداردنداردنداردسمپلر متغیر42
ندارد100نداردنداردنداردنداردسینراتور43
ندارد300نداردنداردنداردنداردلوژيشیکر ایمنو44
ندارد50نداردنداردنداردنداردشیکر سدیمان45
ندارد440نداردنداردنداردنداردشیکر لوله46
ندارد300نداردنداردنداردنداردشیکر و انکوباتور پالکت47
ندارد300نداردنداردنداردنداردشیکر مالنژور48
ندارد20نداردنداردنداردنداردهماتولوژيشیکر49
ندارد1900نداردنداردنداردنداردفتومتر50
ندارد660داردنداردنداردنداردفروزن سکشن51
دارد2500نداردنداردنداردنداردآزمایشگاهیـ40فریزر 52
دارد80نداردنداردنداردنداردفور بزرگ53
ندارد400نداردنداردنداردنداردکانتر دیف54
دارد350داردنداردنداردنداردکریتیکال آناالیزر55
ندارد700نداردنداردنداردنداردکلنی کانتر56
دارد1250نداردنداردنداردنداردکمی لومینسانس57
دارد250داردنداردنداردنداردکوآگلومتر اتوماتیک58
دارد150نداردنداردنداردنداردر نیمه اتوماتیککوآگلومت59
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نام دستگاه
الزامات تاسیساتی

UPSفاضالب آب گرم آب سرد 
توان 

مصرفی 
نود 

شبکه 
دارد40داردنداردنداردنداردگاما کانتر60
ندارد450نداردنداردنداردنداردالمپ وود61
ندارد750نداردنداردنداردنداردالیت سایکلر 62
ندارد20نداردنداردنداردنداردمیکروتوم63
ندارد700نداردنداردنداردنداردوژ میکروسانتریفی64
ندارد10نداردنداردنداردنداردمیکروسکوپ دارك فیلد65
ندارد10نداردنداردنداردنداردمیکروسکوپ دوچشمی66
ندارد60نداردنداردنداردنداردمیکروسکوپ فلورسانس67
ندارد21داردنداردنداردنداردنفلومتر68
دارد445داردنداردنداردنداردر خون ادرارنوا69
ندارد65نداردنداردنداردنداردورتکس 70
دارد65نداردنداردنداردنداردهموگلوبین آناالیزر71
ندارد500نداردداردداردداردهود اسالت72
ندارد500نداردنداردنداردنداردهود فیوم73
ندارد400نداردنداردنداردنداردهود کانوپی74
ندارد500نداردداردداردداردهود المینار75
ندارد500نداردنداردنداردنداردشناسی هود میکروب76
دارد500نداردنداردنداردنداردیخچال آزمایشگاهی77
دارد500نداردنداردنداردنداردیخچال بانک خون78
ندارد500نداردنداردندارددنداریخچال دارو79
ندارد400نداردنداردنداردنداردیخچال معمولی80
81Real Time PCRندارد900نداردنداردنداردندارد

تجهیزات آزمایشگاهییالزامات تأسیساتلیست ـ 39ـ 3جدول 
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مقدمه-4-1

،ایـران ي روز دنیـا و همچنـین شـرایط جغرافیـایی و آب و هـواي     هـا در این فصل سعی بر آن شده که با توجه به استاندارد
این مطالـب در برخـی مـوارد، بـه     .شودآوري گردآزمایشگاه تشخیص پزشکیمکانیکیتأسیساتاطالعات کافی جهت طراحی 

طبـق  فصـل  به طور کلـی مطالـب ایـن   . تواند مفید واقع شودمینیز مکانیکیتأسیساتبرداري و نگهداري اجرا و یا بهرهمنظور
.زیر ارائه شده استنمودار

شده در این و مطالب ارائههابر رعایت استانداردعالوهآزمایشگاه تشخیص پزشکیدر مکانیکیتأسیساتدر طراحی و اجراي 
:باشدمیالزامی نیز»مقررات ملی ساختمان ایران«هاي مجموعه کتابمباحث زیر از رعایت ،کتاب

در مقابل حریقهاحفاظت ساختمان«:مبحث سوم«
 مطبوعيتهویهسیسات گرمایی، تعویض هوا وأت«:چهاردهممبحث«
سیسات بهداشتیأت«:مبحث شانزدهم«
کشی گاز خانگیلوله«:مبحث هفدهم«
 جویی در مصرف انرژيصرفه«: نوزدهممبحث«

نظارت راهبـردي  ریزي و معاونت برنامه«از طرف که رسماً یضوابط مندرج در نشریاترعایت ،بر مقررات ملی ساختمانعالوه
:منتشر شده است، صورت گیرد»جمهوررئیس

مطبوعي ات گرمایی، تعویض هوا و تهویهتأسیس128-1يشمارهينشریه
ات بهداشتیتأسیس128-2يشمارهينشریه
کشیکانال128-3يشمارهينشریه
کاريعایق128-4يشمارهينشریه
پالستي ترموهالوله128-5ي شمارهي نشریه

سیستم انتقال  
نئوماتیک توزیع گازهاي طبی

یکی در آزمایشگاهمکانتأسیساتریزي و طراحی مودار ضوابط و الزامات برنامهن-1- 4شکل 
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مقدمه-4-1

،ایـران ي روز دنیـا و همچنـین شـرایط جغرافیـایی و آب و هـواي     هـا در این فصل سعی بر آن شده که با توجه به استاندارد
این مطالـب در برخـی مـوارد، بـه     .شودآوري گردآزمایشگاه تشخیص پزشکیمکانیکیتأسیساتاطالعات کافی جهت طراحی 

طبـق  فصـل  به طور کلـی مطالـب ایـن   . تواند مفید واقع شودمینیز مکانیکیتأسیساتبرداري و نگهداري اجرا و یا بهرهمنظور
.زیر ارائه شده استنمودار

شده در این و مطالب ارائههابر رعایت استانداردعالوهآزمایشگاه تشخیص پزشکیدر مکانیکیتأسیساتدر طراحی و اجراي 
:باشدمیالزامی نیز»مقررات ملی ساختمان ایران«هاي مجموعه کتابمباحث زیر از رعایت ،کتاب

در مقابل حریقهاحفاظت ساختمان«:مبحث سوم«
 مطبوعيتهویهسیسات گرمایی، تعویض هوا وأت«:چهاردهممبحث«
سیسات بهداشتیأت«:مبحث شانزدهم«
کشی گاز خانگیلوله«:مبحث هفدهم«
 جویی در مصرف انرژيصرفه«: نوزدهممبحث«

نظارت راهبـردي  ریزي و معاونت برنامه«از طرف که رسماً یضوابط مندرج در نشریاترعایت ،بر مقررات ملی ساختمانعالوه
:منتشر شده است، صورت گیرد»جمهوررئیس

مطبوعي ات گرمایی، تعویض هوا و تهویهتأسیس128-1يشمارهينشریه
ات بهداشتیتأسیس128-2يشمارهينشریه
کشیکانال128-3يشمارهينشریه
کاريعایق128-4يشمارهينشریه
پالستي ترموهالوله128-5ي شمارهي نشریه

تأسیسات   مکانیکی

گازرسانی تأسیسات بهداشتی گرمایشی، تأسیسات
سرمایشی

یکی در آزمایشگاهمکانتأسیساتریزي و طراحی مودار ضوابط و الزامات برنامهن-1- 4شکل 
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:باشدمیالزامی نیز»مقررات ملی ساختمان ایران«هاي مجموعه کتابمباحث زیر از رعایت ،کتاب

در مقابل حریقهاحفاظت ساختمان«:مبحث سوم«
 مطبوعيتهویهسیسات گرمایی، تعویض هوا وأت«:چهاردهممبحث«
سیسات بهداشتیأت«:مبحث شانزدهم«
کشی گاز خانگیلوله«:مبحث هفدهم«
 جویی در مصرف انرژيصرفه«: نوزدهممبحث«

نظارت راهبـردي  ریزي و معاونت برنامه«از طرف که رسماً یضوابط مندرج در نشریاترعایت ،بر مقررات ملی ساختمانعالوه
:منتشر شده است، صورت گیرد»جمهوررئیس

مطبوعي ات گرمایی، تعویض هوا و تهویهتأسیس128-1يشمارهينشریه
ات بهداشتیتأسیس128-2يشمارهينشریه
کشیکانال128-3يشمارهينشریه
کاريعایق128-4يشمارهينشریه
پالستي ترموهالوله128-5ي شمارهي نشریه

گرمایشی، تأسیسات
سرمایشی ایمنی

یکی در آزمایشگاهمکانتأسیساتریزي و طراحی مودار ضوابط و الزامات برنامهن-1- 4شکل 
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آزمایشـگاه  اسـتاندارد مـدیریت کیفیـت در    ضوابط مندرج در دسـتورالعمل رعایت،ضمن رعایت مقررات و قوانین اشاره شده
هـا  بـرداري آزمایشـگاه  ندازي و بهرهاآزمایشگاه مرجع سالمت جهت ساخت، راهکليادارهشده از سويارائه،تشخیص پزشکی

.ستاالزامی

اقتصادي بودن طرح-4-1-1

. باشـد میخوردار بربسیارياز اهمیت آزمایشگاه تشخیص پزشکیمناسب در طراحی مکانیکیتأسیساتانتخاب سیستم 
بدین معنا ؛از لحاظ اقتصادي نیز مورد مطالعه قرار گیردیبایست،مین شرایط و الزاماتأعالوه بر تمکانیکیتأسیساتسیستم 

سیسـتمی بایـد انتخـاب    ،باشندمیمین شرایط، الزامات و مقررات طرح را دارا أتي مختلفی که تواناییهاکه از میان سیستم
ي اجـرا و  از لحـاظ اقتصـادي بایـد هزینـه    هـا سیستميبراي مقایسه. صرفه باشدبهشود که از لحاظ اقتصادي نیز مقرون

در این راسـتا  . سیستم مقرون به صرفه مشخص شودتاگرددمحاسبه و مقایسه ، هاسیستم1ي عمرمفیدنگهداري یک دوره
اضافی پایداري کارکرد ي هزینه، 4پذیريانعطاف، 3ي راهبريمصرف انرژي، هزینهي ، هزینه2اولیهي مواردي از جمله هزینه

سیسـات مکـانیکی در   أهـاي ت ي عمر مفیـد سیسـتم  دوره. نظر گرفته شوددر6برداريي نگهداري وبهرههزینهو 5هاسیستم
ـ ،قـرار دارنـد  هابیمارستانهایی که در آزمایشگاهسطح  در شـود کـه معمـوالً   مـی بیمارسـتان در نظـر گرفتـه    عمـر دهمانن

همچنـین بـراي   .باشـد میسال 25کشوري اي، قطبی وهاي منطقهدر سطح بیمارستانسال و20اي ناحیههايبیمارستان
هماننـد  مکـانیکی تأسیسـات ي عمـر مفیـد سیسـتم    دورهباشـد، اصلی ایـن کتـاب مـی   يدامنههاي مستقل کهآزمایشگاه
.شودمیسال در نظر گرفته 20،ايهاي ناحیهبیمارستان

جویی در مصرف انرژيکاهش اتالف انرژي و صرفه-4-1-2

و مکانیکیتأسیساتباعث تحمیل بار اضافی به سیستم ،هاشو و درز پنجرهي بازهاو نفوذ هوا از پنجره7طبیعیي تهویه
باعـث  هـا کـردن پنجـره  و درزبنـد آزمایشگاههايبخشدر شوي بازهاحذف پنجرهاینبنابر. شودمیافزایش مصرف انرژي 

ي هـا بخـش درکاهش نفوذ هـوا از خـارج بـه داخـل    . گرددمیي اقتصادي هاجویی در مصرف انرژي و کاهش هزینهصرفه
بـه کمـک   . گـردد نیـز مـی  یهاي میکروبی و شـیمیای آلودگیسبب کنترل ،ي اقتصاديهابر کاهش هزینهعالوه،آزمایشگاه

بـدین  . گیـرد مـی صورت مکانیکیتأسیساتمدیریت کامل و یکپارچه بر روي سیستم ،8سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
بـه  را غیـره ي مهم طراحی از جمله فشار، دما، رطوبت نسبی، دبی وهاتمام پارامتر،برداريتوان در زمان بهرهمیترتیب که 

مورد نظر يدر محدوده،با اعمال کنترل،شوندمیطراحی دور ياز محدودههاکرد و زمانی که این پارامترطور کامل مانیتور
سـبب افـزایش طـول عمـر     مکـانیکی تأسیساتسیستم ي بنابراین استفاده از مدیریت هوشمند و یکپارچه. طرح نگه داشت

1Life Cycle Cost
2Initial Cost
3Operational Cost
4Flexibility Cost
5Redundancy Cost
6Maintenance Cost
7Natural Ventilation
8Building Management System (BMS)
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همچنین اسـتفاده از بازیـابی انـرژي در هوارسـان     .گرددمیبرداري ي بهرههاکارکرد قطعات، کاهش مصرف انرژي و هزینه
راستاي کاهش مصرف انرژي ایجاد جریان مناسب هوا در فضاها نیز در در ضمن.شودموجب کاهش اتالف انرژيتواندمی

وشـنایی بـا میـزان    هـا و ادوات ر ، استفاده از چراغشرایط آب و هواییها با توجه به کاري مناسب جدارهعایق.شودتوصیه می
اهبري مناسب نیز از دیگر عوامـل  هاي تاسیسات مکانیکی و ري کمتر، بازرسی ادواري تجهیزات و سیستمحرارت تولید شده

.شودهاي تشخیص طبی توصیه میمایشگاهباشند که براي آزسازي مصرف انرژي میکاهش و بهینهثر در مو
جویی در مصرف صرفهبه منظور،هاآزمایشگاههوا در جهت سیرکوالسیون هواي تازه هاي هوارساندر صورت استفاده از

کـف و  هاي گرمایش از کف و سـرمایش از  مثل استفاده از سیستم) تشعشعی(ي ترکیبی تابشی هاتوان از سیستممیانرژي، 
فضاهاي حسـاس ها محدودیت بازگردانی هوا در در این سیستم. بهره جستمذکورهاينکنار استفاده از هوارسادر ها دیوار

کمتر ،بار فضاهايکنندهینهوارسان تأمنظر در مقایسه باضمن آنکه میزان ظرفیت هوادهی هوارسان مورد؛شودمیرعایت 
مین أتـ يمین گردیده و هوارسان تنها وظیفهأسیستم تابشی تدر این روش گرمایش و سرمایش ساختمان توسط.خواهد شد

ها، بـا توجـه   هاي تابشی براي آزمایشگاهاستفاده از سیستم. ي محیط و حداقل گردش هواي مورد نیاز را داردنیاز هواي تازه
.صورت پذیردي ملی استاندارد صالح نظیر موسسهبا هماهنگی مراجع ذيباید ،در کشوربودن این روشینبه نو

:گذارداثر میمکانیکیتأسیساتهاي ي سیستمهااز طریق عوامل زیر بر هزینهآزمایشگاهاقلیم محل احداث 

دما و رطوبت هواي محیط
دمايتغییرات روزانه
هاي خارجی ساختمان در انتقال دمااثر جداره

ساختمان را به خود ي سرمایش و گرمایشهابخش مهمی از بار،ي ساختمان و نفوذ هواهاهاتالف انرژي از طریق جدار
.جویی در مصرف انرژي ارائه شده استدر ادامه نکات مربوط به کاهش اتالف انرژي و صرفه. ددهمیاختصاص 

ها باید به لحاظ ضریب هدایت حرارتی مطابق با مبحـث نـوزدهم از   هاي خارجی و پنجرهجنس دیواره.1
.باشدمقررات ملی ساختمان

.المقدور کاهش پیدا کنندحتیبیرونيشو جهت کاهش نفوذ هواي بازهاپنجرهشود توصیه می.2
.بندي شونددرزبیرونيجهت کاهش نفوذ هواي بازشوهاپنجرهشود توصیه می.3
.شوندکاريایقعي هواي رفتهاکانالشود توصیه می.4
.شونددر نظر گرفتهها از نوع دوجدارهشود پنجرهتوصیه می.5
ت ملـی  بق مباحث چهاردهم و شانزدهم مقرراهاي آب سرد و گرم باید از عایق کاري مناسب مطالوله.6

.ار باشندردساختمان برخو
.، تا حد امکان کوتاه باشدي مصرفهاخانه از دستگاهموتوري فاصلهشود توصیه می.7
.کوتاه باشدمربوطه، تا حد امکاني هوارسانهادستگاهي فضاهاي آزمایشگاه تا فاصلهشود توصیه می.8
صورت گیرد تا در نهایت سیستمی هاي مختلفسیستميمقایسه،شود پیش از آغاز طراحیتوصیه می.9

.انتخاب شودراندمان باالتربا
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حـداقل  شـود ، توصیه میمین میزان هواي مورد نیاز تاکید شده در استانداردهاي تهویه مطبوعأجهت ت.10
گرفتـه  در نظـر  به جهت رعایت الگوهاي مصـرف انـرژي   توسط طراح یاز هر فضا ي مورد نهواي تازه

.شود
دلیل کاهش دادن ظرفیت هـوادهی  ه از کف بو سرمایشهاي تابشی مثل گرمایشاستفاده از سیستم.11

؛مؤثر واقـع شـود  کننده بار مینأهاي تمقایسه با هوارسانتواند درمی،به میزان هواي تازههاهوارسان
.بینی شودگرفته و در صورت نیاز پیشیسه قرارها باید توسط طراح مورد بررسی و مقالذا این سیستم

انتخاب سیستم بهینه-4-1-3

دستیابی دقیق به مشخصـات هـوایی خـارج سـاختمان در     ،مکانیکیتأسیساتترین گام در طراحی سیستم اولین و مهم
ي هایر مستقیم بر محاسبات بارأثنسبی، نسبت رطوبت و چگالی هوا تبتشرایط دمایی، رطو. باشدمیفصول سرد و گرم سال 

مبنـاي  .داردمکـانیکی تأسیسـات ي هـا دسـتگاه يو کلیـه هاخانه، هوارسانسرمایش و گرمایش و به تبع آن ظرفیت موتور
به نـدرت در طـول سـال دمـاي     جایی که از آن. باشدمیي طرح خارج محاسبات بارهاي سرمایش و گرمایش بر اساس دما

باشد و میزان میتر مورد نیاز بزرگي بنابراین سیستم انتخاب شده از اندازه،باشدمیدماي طرح خارجهواي محیط در مقدار 
د در حل این مشکل سودمند نتوانمیي کنترلی هااستفاده از سیستم. شودمیي اقتصادي نیز بیشتر هامصرف انرژي و هزینه

توسـط »شرایط طراحی271ي شمارهينشریه«در کهي ایرانهاایط هوایی تابستانی و زمستانی تعدادي از شهرشر.دنباش
تواند مبناي مناسبی براي محاسـبه  می،استمنتشر شده1382در سال جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیسمعاونت برنامه

.ي سرمایش و گرمایش باشدهابار
ایـن شـرایط عبارتنـد از    . باشـد علمی معتبر جهانیو الزاماتهاباید طبق استانداردآزمایشگاه شرایط هواي داخل محیط 

هر یک . باشندمیدما، رطوبت نسبی، تعداد دفعات تعویض هوا، تعداد دفعات جابجایی هوا و فشار محیط فضاهاي آزمایشگاه 
ات تأسیسـ ي سیستم هادستگاهوخانهرفیت موتوربارهاي سرمایش، گرمایش و همچنین ظياز این عوامل بر روي محاسبه

توان به طراحی بهینه دست می، هاگرفتن شرایط استاندارد هواي داخل محیط آزمایشگاهدر نظربا اینبنابر. گذار هستندیرأثت
.در جدول انتهاي این بخش آورده شده استآزمایشگاه مختلف فضاهايشرایط هوایی . یافت

پذیري طرحانعطاف-4-1-4

صورت هاات آزمایشگاهتأسیسو فضاهاطول زمان ممکن است به دلیل بعضی مسائل الزم باشد تغییراتی در معماريدر
همچنـین  .را داشته باشدپذیري انعطافقابلیت،له در نظر گرفته شود که طرحاین در هنگام طراحی باید این مسئبنابر؛گیرد

محـل  . تغییرات الزم را اعمـال کـرد  ،کمتر و صرف کمترین زمان ممکنينهکه احتیاج به تغییرات است بتوان با هزیزمانی
ي آب سـرد و گـرم   هـا ، مسـیر لولـه  هـا کشـی ، مسیر کانالهاکشی آنلولهکننده و مسیرکننده و گرمي سردهانصب دستگاه

.دنالزم برخوردار باشپذیرينعطافاازکهدنباشاي باید به گونهمکانیکیتأسیساتو وسایل متعلق به هامصرفی و کلیه لوله
،بـردار برداري بنا به خواست بهرههمچنین در بسیاري موارد کاربري فضاها ممکن است پس از اجراي پروژه و در زمان بهره
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لذا طراحی تاسیسات مکانیکی باید بگونه اي صورت پذیرد که در صورت وقوع چنین تغییراتـی بتـوان بـا صـرف     ؛تغییر کند
ها و سایر موارد مرتبط با تاسیسات مکـانیکی مطـابق تغییـرات    کشیها، لولهکشیکمترین هزینه ممکن امکان اصالح کانال

باید نسبت به تغییرات بار در فصول مختلف سال ،ی انتخاب شدهعالوه سیستم تاسیسات مکانیکهب.وجود آمده میسر گرددهب
دماي شب و روز يتغییرات روزانهبراي مثال در مناطقی که میزان. شدپذیري الزم را داشته باویژه فصول بینابینی انعطافهب

و ها کویلاي براي فنچهارلولهسرمایش ـ کشی گرمایشهاي لولهاز سیستمتوانمیدرجه فارنهایت باشد،25آنها بیشتر از 
.استفاده نمودها هوارسان

مالحظات کلی طرح-4-1-5

بسـیاري داراي اهمیـت آالینـده و مضـر  و مواد میکروبی و شیمیاییهابخارانتشار نظر از آزمایشگاههايبخشحفاظت
طور که همان. تواند صورت گیردمیآزمایشگاه يانتشار آلودگی از طریق جریان هوا، آب و فاضالب و وسایل آلوده. باشدمی

ي هابنابراین براي جلوگیري از نفوذ آلودگی؛کنندمیبیرون تهیه ورد نیاز را به صورت کامل ازهواي مهاهوارسان،گفته شد
که از اي باشدگونهجریان هوا همواره باید به. ددقت شوي هوارسانهافیلتردر انتخاببیرون به داخل فضاي آزمایشگاه باید

این جهت جریان هوا باید از محـیط تمیـز بـه محـیط     بنابر. ي دیگر جلوگیري شودهاي آلوده به محیطهانفوذ آلودگی محیط
. کافی در نظر گرفته شوديهوا به اندازهيي آلوده نیز باید تخلیههادر محیط. تر به محیط تمیز باشدکثیف یا از محیط تمیز

بـه  ممکـن اسـت  نشت فاضـالب . تواند صورت گیردمینیز 1شت فاضالب یا برگشت جریان آباز طریق نهاانتقال آلودگی
در هنگام طراحی فاضـالب  . صورت گیردو یا ونت نامناسبهادر اتصاالت لولهي فاضالب و یا اشکاالتهادلیل خرابی لوله

مقاومآزمایشگاهمورد استفاده درمواد شیمیایید که در مقابل خوردگی نشودر نظر گرفتهیی هاباید لوله،آزمایشگاهبهداشتی 
لوله هاي فاضالب نبایـد . شوندمتصل رایزر ترین مسیر ممکن به اهتدر کوهاسعی شود که لولهتا حد امکانهمچنین.باشند

.کنندي تمیز عبور هامحیطسقف از 
. تولید سر وصدا شـود منجر بهتواند میهاي آنهاي رفت و برگشت و همچنین دریچههاسرعت زیاد هوا در داخل کانال

تـوان صـداي نـامطلوب تولیـدي     میهاي هوارسانی و تخلیه هوا و انتخاب درست دریچههااین با طراحی صحیح کانالبنابر
سرعت زیاد جریان آب . باشدمیي کنترل سر و صدا هاانتخاب عایق مناسب نیز یکی از راه. محیط آزمایشگاه را کنترل نمود

کشـی و  در طول عمر کارکرد سیستم لولههاانتخاب سایز مناسب لوله. دنشومیتولید سر و صدا منجر بهنیز هاداخل لولهدر 
.باشدمیر ؤثکنترل صداي نامطلوب م

1Back Flow Prevention
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ایمنی-4-2

بوهاي نامطلوبو حفاظت در برابر  پخش میکروب-4-2-1

انجـام میکروبی و یا بوهاي ناخوشـایند در طـی  هاي امکان پخش آلودگییا نامطلوبهايبا توجه به امکان تولید بخار
تأسیسـات و اجـراي بایـد در طراحـی  ، تمهیـدات زیـر   ادرارشناسی یا آنالیز در قسمت میکروبمثالًآزمایشگاهیفرآیندهاي 

.کز آزمایشگاهی در نظر گرفته شوندمرامکانیکی

باشد که در هنگام انجام 1مجهز به هودهاي آزمایشگاهیستیي میز کار در آزمایشگاه بایهر مجموعه.1
.دنقرار گیراستفادهمورد آزمایش 

لذا دبی هوایی که از . باشدمنفیبایدفضاهاي مجاوربه نسبت فنی هر آزمایشگاه يحوزههواي فشار.2
.شودمیباید بیشتر از میزان هوایی باشد که به این فضا ریخته ،شودمیآزمایشگاه تخلیه فنیيحوزه

ودهبهانزدیک به محل ایجاد بو یا بخارتا حد امکانبایستیي هوا ي تخلیههادریچهگیريمحل قرار.3
.ترین مسیر ممکن تخلیه شوندتاهاز کوتا 

:ها بایددفع پسماندهاي تولید شده در آزمایشگاه.4
به این معنی که پسـماندهاي هـاي عفـونی و پاتولوژیـک از سـایر پسـماندهاي       ؛جداسازي شود) الف

.تولیدشده در آزمایشگاه جدا شوند
.شوندبه محل دپوي زباله منتقل به صورت مستقل توانندپسماندهاي معمولی می) ب
امحاء زباله به حالت همچونب هاي مناسپاتولوژیک باید ابتدا توسط دستگاهپسماندهاي عفونی و) پ

.و سپس به دپوي زباله منتقل گردندهدو استریل درآمغیرخطرناك

و گازدودحفاظت در برابر آتش و-4-2-2

در برابر آتشحفاظت-2-1- 4-2

.باشدالزامی میمحافظت ساختمان در برابر حریقرعایت موارد زیر برايطور کلیبه

شـود، امـا در آزمایشـگاه    مـی ي آتش در نظر گرفته عنوان یک منطقهبهبیمارستان معموالًآزمایشگاه .1
ـ در نظـر ي آتـش  بهتر است حداقل دو منطقـه مستقل  فنـی يکـه یکـی شـامل حـوزه    ه شـود گرفت

.باشدگیري و پشتیبانی ي پذیرش و نمونههاو دیگري شامل حوزه)تشریحیشناسی بالینی و آسیب(

1Fume Hoods
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مطابق استانداردهاي جهانی به لحاظ نوع اشغال در و فضاهاي مجاور آنآزمایشگاه تشخیص پزشکی.2
1.گیرندمیي اماکن درمانی قرار زمره

قـرار  )خطـر متوسـط  (Bدر کـالس  پزشکیتشخیصهاي آزمایشگاه،سوزيآتشخطراز نظر کالس.3
2.گیرندمی

در برابـر حریـق و   حداقل یک سـاعت  ي خارجی مناطق آتش آزمایشگاه باید با مقاومت هاتمام جداره.4
.در برابر حریق ساخته شونددقیقه45حداقل با مقاومتاي سبکهندهنجداکتمام 

اي بـر یالزامـ ،مترمربـع 400کمتر از فنیيحوزهمستقل با مساحتآزمایشگاه تشخیص پزشکیدر .5
بـراي ایمنـی   از این سیسـتم شودمیتوصیه اما ؛حریق نیستءسیستم اسپرینکلر براي اطفابینیپیش

2عنوان یک فضا با خطر معمولی گـروه  هباید بآزمایشگاهبینی،پیشو در صورت د بیشتر استفاده گرد
3.گرفته شوددر نظر

400ک طبقـه سـاخته شـود و مسـاحت زیربنـاي آن کمتـر از       که ساختمان آزمایشگاه در یدر صورتی.6
چنانچـه آزمایشـگاه در یـک طبقـه     . کندمیها استفاده از کپسول در هر حوزه کفایت مترمربع باشد، تن
ي گـرفتن حـداقل یـک عـدد جعبـه     در نظـر قسمتی از یک ساختمان طبقـاتی باشـد،  ساخته شود اما 

را داشـته  فنـی ي وهاي عمومی که کمترین فاصله از حـوزه نشانی با ملحقات آن در یکی از راهرآتش
.ستاالزامی،باشد

مسـتقل بـه شـرح زیـر    آزمایشگاه تشـخیص پزشـکی  خطر به لحاظ امکان بروز حریق در فضاهاي پر.7
:ندباشمی

آبدارخانه
 آوري زبالهجمعاتاق
اتاق برق اضطراري
اتاق تابلوي برق
اتاق نظافت
انبارها
علت کار با مواد و گازهاي قابل اشتعالهب(فنیيحوزهتمام فضاهاي(

قابل منشاء حریق احتمالی مواد کهآوري کثیف یا انباراتاق جمعهمچونآزمایشگاهدر برخی فضاهاي .8
ـ باشد،میاي و زبالهکاغذي، پارچهاشتعال، مواد  سیسـتم  تـرین مناسـب ،حریـق کـردن راي خـاموش ب

شـامل  شود از سیسـتم اطفـاء بـا آب   میین منظور پیشنهاد ه اب.باشدمیکننده، استفاده از آب خاموش
.استفاده شود5هاي اولیهو از نوع کمک4فشاننشانی با شیر و شلنگ و آبهاي آتشجعبه

1NFPA 101 LSC
2NIH & IBC
3NFPA 13
4Nozzle
5First Aids
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نصـب  د، نباشـ مـی احتمالی حریق بـرق  ءمنشااتاق برق اصلی یا اتاق تابلوها کههمچوندر فضاهایی .9
.ستاحریق الزامیءک عدد کپسول دیواري اطفای

حریـق  يکیلوگرمی اطفا4ها باید یک عدد کپسول مترمربع از فضاي آزمایشگاه50کلی در هر طورهب.10
.در دسترس کارکنان نصب شود

حفاظت در برابر دود-2-2- 4-2

رعایت نکـات  . گیردممکن است صورتتراکم دود و خفگی حاصل از آن به دنبالدر مناطق آتش، بیشترین تلفات
.باید در نظر گرفته شودمکانیکیتأسیساتدر طراحی 1زیر جهت پیشگیري از تراکم دود

کـه  گیريبهداشتی و نمونههايي سرویسهاي تخلیهبا استفاده از فنآتشيي دود از منطقهتخلیه.1
.، باید صورت گیردکار باشنددرحالباید همواره 

بـه ایـن   .اسـت الزامیجهت خروج اضطراري کارکنان مسیرهاي طراحی شدهممانعت از ورود دود به .2
هاي فرار جهت ایجاد فشـار مثبـت   ویژه راه پلهههاي هوا در مسیرهاي فرار و بمنظور استفاده از دمنده

.ستاالزامی
هاي به کمک دستگاهبایستی ي دود تخلیهوجود ندارد،هاي بازشوپنجرهآزمایشگاه که ازدر فضاهایی.3

ي دود در صورت بـروز حریـق از طریـق    ي تخلیههامکندهباید در این روش 2.صورت پذیردمکانیکی 
.دنپردازي دود ببار در ساعت به تخلیه6و با تعویض هوايهدافتاکار حسگرهاي دود به

و همچنـین راهروهـاي فـرار   . ي حریق باید فشار منفی داشته باشدمنطقهسوزي،در هنگام بروز آتش.4
.ي حریق برخوردار باشندمسیرهاي خروج کارکنان باید از فشار مثبت نسبت به منطقه

ـ   هاي هوا اینترالك میسیستم ترکیبی هوارسان که با مکنده.5 هـواي  يمین و تخلیـه أباشـد و بـراي ت
.دشوتوصیه مید ناشی از بروز آتش در این فضاهای توصیه گردیده است، جهت کنترل دوفنيحوزه

.باید آشکارساز دود نصب گردد،هوايهاي برگشت یا تخلیهکانالروي .6
در هنگام بروز حریق، پس از دریافت سیگنال از آشکارسازهاي دود موجود در مسیر برگشت هـوا، فـن   .7

.شودصورت خودکار خاموش هبباید دستگاه هوارسان 
.دیدگی نشوددچار آسیب،دي دود باید از جنسی باشد که در معرض دماي باالي دوي تخلیهمکنده.8
دمپر آتش نصب کرد و این دمپر باید بـا مرکـز   ،آتشيهاي هوادهی به هر منطقهباید در ورود کانال.9

شدن هوا به فضایی کـه دچـار حریـق    اعالن حریق اینترالك باشد تا در صورت ایجاد حریق از ریخته
. جلوگیري شود،شده است

1Smoke Control
2Active Smoke Control
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حفاظت در برابر گاز-2-3- 4-2

کشـی  لولـه . وجود دارد،کشی گاز طبیعی هستندهایی که داراي لولهگاز و انفجار آن در تمامی ساختمانخطر انتشار 
باشد؛مینیاز نیز موردیآزمایشگاهيدر فضاهاي حوزه،هاي مستقل عالوه بر آبدارخانهگاز طبیعی در محیط آزمایشگاه

مقـررات  «هاياز مجموعه کتابمندرج در مبحث هفدهم مقررات ،کشی و نقاط مصرفدر تمامی مسیر لولهیلذا بایست
در مـوارد زیـر   شود توصیه می،همچنین جهت حفظ ایمنی در برابر خطر انتشار گاز.رعایت گردد»ملی ساختمان ایران

:شودنظر گرفته 

.کاربران باشندمعرض دیدها در ي گاز و شیرهاي قطع و وصل آنهاخروجی.1
.روي پیشخوان یا میز کار نصب گرددي گاز طبیعی در هاخروجی.2
.یک شیر قطع و وصل گاز نصب شود،آزمایشگاههايبخشورود به محلدر.3
یـت  ؤسوخت در محلی نصب شود که توسط کارکنان قابل ریاي گازشیر قطع و وصل خط اصلی لوله.4

.باشد
باید ي این گازهاهاخروجیاجرا و کنترل ایمنی ، کشی گازهاي طبی در آزمایشگاهولهدر صورت وجود ل.5

.، گواهی کنترل کیفیت و ایمنی داشته باشدربطذیبهداشتی هايهسسؤاز طرف م
ي متداول دیگر از سـایر گازهـا   هابا استفاده از کدگذاري رنگ یا شیوهخروجی هر یک از گازها کامالً.6

.دداشتباه از یک گاز به جاي دیگري غیرممکن گريمشخص باشد تا امکان استفاده
. دنشو1زداییچربی،پیش از نصببایستید،نروکار میبههاي طبیهاي مسی که براي انتقال گازلوله.7

).ي سازنده صورت گرفته باشددر کارخانهزدایی قبالًکه چربینآمگر(
.باید صورت گیرد3از نوع اتصال لحیمی موئینگی2اتصال لوله به لوله یا لوله به فیتینگ.8
بایـد  از نوع اتصال لحیمی مـوئینگی ي شیرهاي قطع و وصلهادر جعبههاي مسیلولهاتصال شیر به.9

.صورت گیرد

حفاظت در برابر لرزش-4-2-3

. صـورت گیـرد  ات آزمایشگاه بایـد  تأسیسيمترقبه از جمله زلزله در طراحی و اجراالزم جهت حوادث غیرهايبینیپیش
لـوازم  ي هوارسـان،  هـا ، لوازم آزمایشـگاه، دسـتگاه  هاکشی، کانالهاشیکیک از تجهیزات مکانیکی از جمله لولهحفاظت هر

.هوا باید مورد مطالعه قرار گیردي تخلیه هابهداشتی و مکنده

مقاومت . دنگاه مهار شوکشی آزمایشگاه باید به کمک بست و تکیهکشی و کاناللولههايسیستمتمام.1
.نظر قرار گیردباید مدهاو تعداد آنهاگاهو تکیههادر برابر زلزله در طراحی بست

1Degreasing
2Fitting
3Capaillary Soldering
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برد و از میسیستم را هنگام وقوع زمین لرزه باال کلپذیريپذیر، انعطافي انعطافهااستفاده از اتصال.2
از . کنـد مـی ات جلوگیري تأسیسي هاو دستگاههابه کانالرسیدنکشی و آسیبترکیدگی سیستم لوله

بنـابراین در صـورت اتصـال    ،باشـد میر در هنگام زلزله یکسان نجایی که حرکت سقف، کف و دیواآن
.پذیر استفاده شودي انعطافهاباید از اتصال،لوله و کانال به کف یا دیوار و سقف

وقـوع در جاهاي خود مهار شوند تـا هنگـام  باید آزمایشگاه تجهیزات ات و تأسیسي هادستگاهيکلیه.3
.جلوگیري شودهارسیدن به آنشدن، شکست و آسیباز پرت،زلزله

ي انبساط قطعه یا حلقهاستفاده ازباید باهاعبور لوله،در مناطقی از ساختمان که درز انبساط قرار دارد.4
پـذیر بایـد صـورت    ها از این مناطق با استفاده از اتصاالت انعطـاف همچنین عبور کانال. صورت پذیرد

.گیرد
جریـان  سـریع  شیر قطـع  ،ورود به آزمایشگاهمحلز طبیعی و درکشی گاشود در مسیر لولهتوصیه می.5

.دشوقطع بالفاصله جریان گاز،حساس به لرزش نصب گردد تا در صورت وقوع زمین لرزه

خطرات فیزیکی-4-2-4

همـواره در معـرض خطـر    ،خطرنـاك و میکروبـی شـیمیایی يآالینـده سالمتی کارکنان آزمایشگاه به دلیل وجود مواد
.باشدمیبسیاري برخوردار اهمیت ، از حساسیت وهاات مناسب و مطابق با استانداردتأسیساین طراحی سیستم بنابر. باشدمی

:دنموات نامناسب را به دو بخش زیر تقسیم تأسیستوان خطرات ایجاد شده توسط سیستم میبه صورت کلی

ات بهداشتیتأسیس) الف
مطبوعي هوا و تهویهيات گرمایی، تخلیهتأسیس) ب

ات بهداشتیتأسیس-4-1- 4-2

ات تأسیسـ ات بهداشتی امکان بـروز خطـر وجـود دارد و تنهـا مخـتص بـه       تأسیسي هادر تمام سیستمیطور کلبه
به دلیل وجود مواد شیمیایی و همچنین مـواد آلـوده از اهمیـت بـه     هااما در آزمایشگاه؛باشدمینهابهداشتی آزمایشگاه
هـاي  در محـیط بـه خصـوص  جلـوگیري از خطـرات ممکـن   رعایت موارد زیر براي . باشدمیخوردار مراتب بیشتري بر

.باشدالزامی میآزمایشگاهی

.درجه سانتیگراد بیشتر باشد80رم مصرفی نباید از گي آبهادماي سطوح لوله.1
.باشدپوشیده از عایق باید گرم ي آبهاسطوح خارجی لوله.2
ـ   ییهادر محل.3 بیوشـیمی،  همچـون ا مـواد شـیمیایی و آلـوده وجـود دارد     که احتمال آلـودگی افـراد ب

الزم به ذکر اسـت در  .نظر گرفته شودشو دروشویی جهت شستروحتماً،شناسیشناسی و ایمنیخون
.بینی شوددر موقعیت مناسب پیشنیز بایدشوي اضطراريدوش و چشمهااین محیط
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شـود در  مـی شود و توصـیه  میوسعت فضاي آزمایشگاه تعیین بر اساسهايشوو چشمهاتعداد دوش.4
حداقل یـک دوش  بینیپیش.قرار گیرد که با مواد شیمیایی بیشتر سر و کار دارندهاییبخشنزدیکی 

.ستای الزامیفني اضطراري در محیط حوزه
احتمـال برگشـت   اي باشـند تـا   گونهگرم و شیر مخلوط مصرفی باید بهسرد، آبي آبهاي لولههاشیر.5

از هـا در آزمایشگاهموضوعاین . جریان در سیستم آب مصرفی ساختمان و آب شهر وجود نداشته باشد
.باشدمیبرخوردار سیارياهمیت ب

آزمایشگاه باید از نوعی انتخاب شود که در مقابل مواد شیمیایی خورنده مقاوم ي فاضالب هاجنس لوله.6
ي فاضـالب و نشـت مـواد آلـوده و     هـا شدن لولـه در غیر این صورت بعد از مدتی موجب سوراخ؛باشد

.شودمیشیمیایی در محیط 
بنـدي  روش آب. درسـتی انجـام گیـرد   بـه هـا ي فاضالب بـه دستشـویی  هابندي محل اتصال لولهآب.7

.اي انتخاب شود که در مقابل خوردگی مقاوم باشدگونهبه
باشد، وجود داشتهي آب شهريآزمایشگاه که احتمال برگشت جریان به شبکهيهر کدام از فضاهادر.8

شـکن اسـتفاده   و یـا خأل طرفههوایی، شیر یکيباید از لوازم جلوگیري از برگشت جریان مثل فاصله
اهمیـت  شو و اسـتریل و در نصـب اتوکالوهـا جلـوگیري از برگشـت جریـان       ودر مناطق شست.شود

.بیشتري دارد

مطبوعي هوا و تهویهي گرمایی، تخلیهاتتأسیس-4-2- 4-2

کننـده نبایـد در معـرض    ي گـرم هـا کشی و سیسـتم لولهجلوگیري از خطرات سوختگی، سیستمبراي.1
.دنبرخورد افراد باش

.کاري شودکشی گرمایش باید عایقلوله.2
بوهـاي  هـا و  حاصل از آزمایشهايي بخارنظر گرفتن هودهاي آزمایشگاهی جهت تخلیهبر درعالوه.3

ي هوا جهت برقراري نسبت فشار مناسـب  ي تخلیههانظر گرفتن دریچهصورت موضعی، درهنامطبوع ب
.ها در هوا را به حداقل برساندذرات معلق شیمیایی و باکترينتا احتمال ماندالزامی استهر فضا 

بـراي  .یکی نشـود هاصورت جداگانه صورت گیرد و با سایر محیطي آلوده باید بههاکشی محیطکانال.4
آزمایشگاهوو مایعاتادرارنالیزدر قسمت آآزمایشگاهي هواي کشی تخلیهکانالشود توصیه میمثال 
.شناسی از سایر فضاهاي آزمایشگاه جدا شودانگل

گرم و چیلرهـاي جـذبی کـه امکـان انفجـار دارنـد در       هاي بخار، بویلر آبنصب تجهیزاتی مثل دیگ.5
رعایت ضوابط ایمنی مندرج در مبحث چهاردهم از مقررات ملی سـاختمان و ضـوابط   موتورخانه باید با 

همچنین باید بازرسی ادواري از موتورخانه توسط . نشانی محل ساخت پروژه صورت گیردسازمان آتش
ي گازهــاي طبــی در نصــب موتورخانــه. هــاي معــین صــورت پــذیردصــالح در زمــانکارشــناس ذي

.باشدز نمیي تاسیساتی مجاموتورخانه
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ي مطبوع، تعویض هوا و تهویهیسرمایشـ یگرمایشاتتأسیس-4-3

يتهویـه تعـویض هـوا و   ،سرمایشـی ـ ات گرمایشیتأسیسي مرتبط با طراحی و اجراي هادر این بخش به الزامات و توصیه
سرمایشـی بایـد بـا ضـوابط منـدرج در      ـ گرمایشیاتتأسیسضوابط طراحی، اجرا و تعمیر و نگهداري .پرداخته شده استمطبوع

.مطابقت داشته باشد»مقررات ملی ساختمان ایران«مبحث چهاردهم 

عوامل اثرگذار-4-3-1

سـاختمان  اقلیم محـل احـداث  ،هر ساختمانسرمایشیـ ي گرمایشیهایرگذار در طراحی سیستمأثي تترین مسئلهمهم
یر أثي آب و هوایی اقلیم مورد نظر، بررسی شرایط طرح داخل و خارج ساختمان تهاپس از تعیین مشخصه. شودمحسوب می

به ترتیب زیر به تفصیل توضیح هاي مذکور بخشمین جهت هبه. مطبوع خواهد داشتيسزایی بر انتخاب سیستم تهویههب
.استه داده شد

شـرایط هـواي بیـرون بـر انتخـاب دسـتگاه       . شـود درصد هواي تازه انتخاب از نوع صدبایدهوارسان .1
.گذاردیر میأثهوارسان ت

ها ترین این اقلیمترین و مهمعمده. اقلیم نقاط مختلف کشور، بسیار متفاوت استشرایط آب وهوایی و.2
:باشدمیشامل انواع زیر 

معتدل
معتدل و بارانی
سرد و کوهستانی
گرم و خشک و بیابانی
گرم و مرطوب

اتتأسیسـ هـاي  ، بررسی و انتخـاب سیسـتم  آزمایشگاهیيفضاهاي حوزهیکنترل شرایط هوایبراي.3
به شرایط اقلیمی و ثر از الزامات داخلی است،أمتعالوه بر آنکهمطبوع ي گرمایی، تعویض هوا و تهویه

.بستگی داردآزمایشگاهاجتماعی محل احداث 
.هستندبه خارجهاي بازشو، فضاهاي اصلی فاقد پنجرهفنیي حوزهدر .4
.وجود داردکارکناناداري و مربوط بهفضاهاي ي بازشو برايپنجرهامکان در نظر گرفتن.5
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شرایط طرح خارج-4-3-2

ـ  ) در تابستان(در محاسبات بارهاي گرمایی و سرمایی انتخاب نقاط حداکثر مطلق .1 در (ق و حـداقل مطل
رسد، کم بوده هایی که در سال دماي هوا به این ارقام میکه تعداد ساعتچرا؛مناسب نیست) زمستان

ها خواهـد شـد؛ لـذا اسـتفاده از     ها و افزایش غیر اقتصادي هزینهشدن غیرالزم دستگاهو موجب بزرگ
پیـک  هـاي غیر زمـان بـرداري در  ي بهرههجهت کاهش هزین1ادوات کنترل نظیر شیرهاي تنظیم دبی

.شودتوصیه می
ي گرمایی، تعویض هوا و تهویهسیساتأطراحی، براي محاسبات تشرایط271ي شمارهينشریه«در.2

ریزي کشور در سـال  طرف سازمان مدیریت و برنامهکه از»تعدادي از شهرهاي کشوريمطبوع، ویژه
شـده  ارائـه رهاي کشـور  هي از شدعدا، شرایط طراحی براي تاستمنتشر شدهصورت رسمیبه1382
تفاوت تـا  اب(هاي هواشناسی کشور ارقام این نشریه که با استفاده از اطالعات مندرج در سالنامه.است

:دهدمیارائهبراي هر شهر اطالعات زیر را که مورد نیاز طراحی است، ،تنظیم شده) سال20

شرایط جغرافیایی
شرایط تابستانی
شرایط زمستانی

شرایط طرح داخل-4-3-3

فضاهاي اصلی -3-1- 4-3

مستقل بنا بر آنچه در فصل معمـاري آورده شـده اسـت، بـه سـه      آزمایشگاه تشخیص پزشکیفضاهاي موجود در 
2:شوندمیتقسیم اصلیي حوزه

گیريي پذیرش و نمونهحوزه
تشریحیشناسیو آسیبشناسی بالینیآسیب(فنیيحوزه(
ي پشتیبانیحوزه

کلیات-3-2- 4-3

دماي خشک .1
دماي مرطوب .2

1Balancing Valve
.جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص، به فصل دوم این کتاب رجوع شود2
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تعویض هوا.3
برقراري فشارهاي نسبی.4
کنترل سطح صدا.5
ي هواتصفیه.6

ي مجـاز هـر یـک از مشخصـات مـذکور بـراي       است که محـدوده ارائه شدهجدولی از کتاب،فصل این در انتهاي
شـرایط منـدرج در جـدول    .در آن تعیین شـده اسـت  ،مستقلآزمایشگاه تشخیص پزشکیفضاهاي مختلف موجود در 

جهت طراحی با سطح اهمیت توصیه ارائه یافته استخراج گردیده است و ر از استانداردهاي معتبر کشورهاي توسعهمذکو
.شده است

1شرایط هوایی فضاها-3-3- 4-3

در فصل معماري بـه تفصـیل از   گرفته صورتبنديطبقهبر اساسآزمایشگاه تشخیص پزشکیفضاهاي موجود در 
.گیرندمینظر شرایط هوایی مورد بررسی قرار 

گیريي پذیرش و نمونهحوزه-1- 4-3-3-3

گیري و و نمونهکنندگانهمراجعبیماران وشامل پذیرش،افتدمیفرآیند اصلی که در فضاهاي این حوزه اتفاق 
.باشدمیهاسازي نمونهآماده

شد بامیگیري هاي نمونهي مناسب هوا از سرویستخلیهترین نکته در خصوص شرایط هوایی این فضاها مهم
علت تراکم هب. و کارکنان را فراهم آوردکنندگانهنارضایتی مراجعاتتواند موجبمیهاآنعلت بوي نامطلوب هکه ب

بایـد از میـزان   هـا میزان تعویض هواي در نظر گرفته شده براي این سرویس،گیريهاي نمونهاستفاده از سرویس
گیـري  ي پذیرش و نمونـه حوزهدرفضاهاي موجود . هاي کارکنان بیشتر در نظر گرفته شودتعویض هواي سرویس

:باشدمیشامل فضاهاي زیر 

کنندگانهانتظار بیماران و مراجع
پذیرش، صندوق، جوابدهی
گیريبهداشتی نمونهسرویس
گیري معلولبهداشتی نمونهسرویس
نشسته(گیري خون اتاق نمونه(
گیري ویژهاتاق نمونه
هانمونهسازي و توزیعآوري، آمادهجمع

1HVAC Manual Design for Hospitals And Clinics
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ـ    ،علت عدم حساسیت و همچنین فقدان شرایط خاصهبحوزهدر این  عنـوان فضـاي   هبهتـر اسـت فضـاها ب
بیشترین تـراکم  ،فراتاین حوزه به لحاظ تعداد ن. در نظر گرفته شوندخارجی یعنی با دیوار مرتبط به فضاي بیرون 

.باشدمی، لذا نیاز به هواي تازه در این حوزه قابل توجه جمعیت را دارا بوده

)شناسی بالینی و تشریحیآسیب(فنیي حوزه-2- 4-3-3-3

در ایـن  . دنشـو مـی تفکیـک  ،گیـرد میانجام هانمونهرويهایی که این حوزه بر اساس نوع آزمونهايبخش
،مناسبهايموقعیتباید در ،آزمایشعلت استفاده از مواد شیمیایی و همچنین بوي نامطبوع مواد موردهها ببخش

فضاهاي حسـاس بـه لحـاظ شـرایط هـوایی      گروهفضاهاي این حوزه در. دنه شونظر گرفتهودهاي مخصوص در
دما و رطوبت هواي محیط بر نتایج آزمایش و همچنـین  ل این امر اثرگذاري جابجایی هوا،دلی. شوندبندي میطبقه

لذا در این فضاها عالوه بـر اهمیـت   . شیمیایی و بخارات احتمالی خطرناك براي سالمتی کارکنان استوجود مواد 
همچنـین  . جریان جابجایی هوا نیز باید از الگوي خاصی تبعیت کنـد ،ي هواي موضعی توسط هودهاتخلیهيویژه

شـود  میها وجود دارد، توصیه ستاناهمیت باالنس فشاري فضاها نظیر آنچه در برخی صنایع و در بیماربه با توجه 
فضاهاي این حوزه نیازمند فیلتراسـیون  . مین تناسبات فشار بین فضاهاي مختلف از هوارسانی استفاده شودأبراي ت

2مراجـع معتبـر  بـر اسـاس  طور کلی تاکنون امکان بازگردانی هوا براي فضاهاي این حوزهه ب.هستند1با فیلتر هپا

امکـان بـازگردانی   4در خصوص فضاهاي درمانی3آخرین ویرایش استاندارد جهانی اشريناممکن بود، اما بر طبق
د که به علت مشکالت اجرایی در این حوزه از شوتوصیه میاما همچنان ؛دانسته شده استمجاز هوا در این حوزه 

.نظر شودصرفبازگردانی هوا 
نسـبت بـه فضـاهاي مجـاور     ها فشار هواي فضاي آزمایشگاه)اشري(انیطور کلی مطابق استانداردهاي جههب

البته این نکتـه در خصـوص   . یعنی هوا از محیط آزمایشگاه به فضاهاي مجاور آن نفوذ نکند. ها باید منفی باشدآن
باید نسبت به فضاهاي شناسیخونآزمایشگاهعنوان مثال هب. باشدمیي آزمایشگاه صادق نفضاهاي مختلف حوزه

هـاي بخـش . شناسی باید فشـار نسـبی منفـی داشـته باشـد     باکتريآزمایشگاهولی ؛فشار مثبت داشته باشدمجاور
:باشدمیبه شرح زیر ،ها رعایت شودکه فشار نسبی مثبت باید در آنفنیي حوزه

شناسیخون
شناسیایمنی
شناسیهورمون

:باشندمیهاي داراي فشار منفی نسبت به فضاهاي مجاور نیز به شرح زیر بخش
مایعاتادرار وآنالیز
شناسیانگل
بیوشیمی
شناسیسرم

1HEPA
2HVAC Design Manual For Hospitals And Clinics 1ST Edition
3ASHRAE
4HVAC Design Manual For Hospitals And Clinics 2ND  Edition
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شناسیباکتري
شناسیویروس
شناسیقارچ
Pre PCR
PCR
 تشریحیشناسیآسیب(اتاق تکنیک(
شناسی تشریحیآسیب(سازي بافتآماده(
 شناسی تشریحیآسیب(و بلوكفضاي نگهداري نمونه، الم(

ي پشتیبانیحوزه-3- 4-3-3-3

ـ رومـی فضاي حساس به شمار نعمدتاًگیري ي پذیرش و نمونهي پشتیبانی نیز همانند حوزهحوزهفضاهاي  ؛دن
سـازي  ي پشتیبانی اتـاق محـیط  تنها فضاي حساس در حوزه. دنعنوان فضاي خارجی طراحی گردهلذا بهتر است ب

هاي بزرگ توصیه شده بینی این اتاق در آزمایشگاهالزم به توضیح است طبق اطالعات فصل معماري، پیش.است
و ، کـار کثیـف  آوري زبالـه جمـع ، سـتریل شو و اوسازي، شستطمحیهاياتاقدردر فضاهاي این بخش جز.است

شامل فرآیندهاي نظـارتی،  گیرد،میصورت ي پشتیبانی فرآیندهایی که در حوزه. مجاز استبازگردانی هوا ،نظافت
با تعداد دفعات تعـویض  ي هواآوري زباله نیاز مبرم به تخلیهجمعاتاقفضاهایی نظیر . باشدمیخدماتی و پشتیبانی 

هـا  فرآینـدهاي نظـارتی و خـدماتی در آن   که ي پشتیبانی حوزهازفضاهایی الزامات . دنداررا بار یا بیشتر 10هواي 
نظـر گرفتـه   اتاق رییس آزمایشگاه و یا استراحت و آبدارخانه همانند یک ساختمان اداري درنظیر ،گیردمیصورت 

:باشندمیبه شرح زیر ،ي پشتیبانی قرار دارندحوزهفضاهایی که در . شوندمی

 رییس آزمایشگاهاتاق
اتاق جلسات
سوپروایزر
 استریلوشووشستاتاق
سازياتاق محیط
انبار
 نظافتاتاق
 آوري زبالهجمعاتاق
اتاق سرور
اتاق تابلوي برق
اتاق برق اضطراري
 آبدارخانه+ اتاق استراحت
رختکن کارکنان
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که فشـار نسـبی   شودو توصیه مید ني هوا باشهاي سرور، تابلوي برق و برق اضطراري باید داراي تخلیهاتاق
نظـر داشـت   رصورت هوادهی به این فضاها باید دربه همین جهت د. این فضاها برابر با فشار فضاهاي مجاور باشد

ـ  هاین نکته ب.آتش محسوب گردديمنطقهکه اتاق باید به لحاظ حریق یک  عنـوان  هویژه در طراحی آزمایشـگاه ب
.باشداز اهمیت بسیاري برخوردار میبخشی از یک بیمارستان 

نسبت فشار و تعویض هوا-4-3-4

ـ  باشد؛حائز اهمیت میاز دو نظرها مطبوع آزمایشگاهي هاي تهویهنسبت فشار در طراحی سیستم مین سـالمت  أیکـی ت
نتـایج  صـحت یرگـذاري در أثمطبوع و دیگـري عـدم ت  نابوهايبخارات سمی و در برابرها کارکنان آزمایشگاه و حفاظت آن

.شودمیمین فشار نسبی منفی یا مثبت براي هر فضا مطابق جدول توصیه أبه همین جهت ت. باشدمیگاهیآزمایش

گیريي پذیرش و نمونهنسبت فشار و تعویض هواي حوزه-4-1- 4-3

ین همچن. دنها از فشار برابر برخوردار باشآنفشار فضاهاي اداري باید نسبت به فضاهاي مجاور در این حوزه نسبت 
در خصوص میزان تعویض هوا نیز در این حـوزه بـا   . فی یا برابر داشته باشندر فضاها فشار منراهروها باید نسبت به سای

بار تعویض هوا در ساعت براي هر فضا به صورت هـواي  2مین حداقل أت،توجه به امکان بازگردانی هوا در اکثر فضاها
کویـل  تـوان از سیسـتم فـن   می،براي فضاهایی از این بخش که دیوار خارجی دارند. نمایدمیو کفایت بودهالزامیتازه

ي میزان تعویض هواي هر فضا در حوزهآید به تفصیل میجدولی که در ادامه . جهت سرمایش و گرمایش استفاده نمود
.دهدمیگیري را ارائه پذیرش و نمونه

فن کویلفضا/ اتاق 

اسپلیت 
کانالی

با کوبل 
گرمآب

هوارسان 
هواي تازه 
با سیستم 

تابشی

هوارسانی با 
ویل ک

گرمایشی و 
سرمایشی

فشار 
نسبی

تعداد تعویض هوا
)در ساعت(

بازگردانی 
هوا در

داخل اتاق

صد در صد 
تخلیه هوا حداقل

هواي بیرون
حداقل 

جابجایی هوا

ونه
 نم

ش و
ذیر

پ
ري

گی

اختیارياختیاري26منفی/برابر√√√√انتظار بیماران و مراجعین
اختیارياختیاري26منفی/برابر√√√√پذیرش، صندوق و جوابدهی

اجباريغیرمجاز10-منفی××××گیريسرویس بهداشتی نمونه
اجباريغیرمجاز10-منفی××××گیري معلولسرویس بهداشتی نمونه

اختیارياختیاري24برابر√√√√)نشسته(گیري خون اتاق نمونه
اختیارياختیاري24برابر√√√√گیري ویژهاتاق نمونه

اجباريغیرمجاز66برابر××××هاسازي و توزیع نمونهآوري، آمادهجمع

گیريي پذیرش و نمونهنسبت فشار و تعویض هواي فضاهاي حوزه-1-4جدول
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فنیي نسبت فشار و تعویض هواي حوزه-4-2- 4-3

مثبت یا منفی بودن فشار هر فضا نسبت . گذار استثیرأو تدر این حوزه رعایت روابط فشاري بین فضاها بسیار مهم
هـاي  یمـاري بـه ب کارکنانها و در دراز مدت موجب ابتالي تواند موجب اختالل در نتایج آزمایشمیبه فضاهاي مجاور 

ایجاد جریان باید باالتر از حالت عادي باشد تا با استفاده ازهمچنین نرخ تعویض هوا در این حوزه . ریوي یا خونی گردد
ي مورد نیاز میزان هواي تازه. یابدکاهش هاها، بو و بخارات ناشی از آزمایشمیکروبنمانداحتمال،پایدار هوا در فضا

باید بـا اسـتفاده از هوارسـانی    همچنین این حجم هوا حتماً. باشدمیاین بخش نیز بیشتر از فضاهاي اداري و پشتیبانی 
تمـام  . در ایـن حـوزه ارائـه شـده اسـت     ،حداقل میزان تعویض هواي مناسب براي هر فضـا در جدول زیر . مین گرددأت

اي باشد که هواي تمیـز  گونهجریان هوا باید به. فضاهاي این حوزه باید نسبت به راهروها از فشار منفی برخوردار باشند
.د و هوا از فضاي کثیف خارج گرددهمیشه از فضاي تمیز به فضاي کثیف وارد شو

فن کویلفضا/ اتاق 

اسپلیت 
کانالی

با کوبل 
گرمآب

هوارسان 
هواي تازه 
با سیستم 

تابشی

هوارسانی با 
کویل 

گرمایشی و 
سرمایشی

فشار 
نسبی

تعداد تعویض هوا
)در ساعت(

بازگردانی 
هوا در

داخل اتاق

صد در صد 
تخلیه هوا حداقل

هواي بیرون
حداقل 

جابجایی هوا

نی
ف

اختیارياختیاري24مثبت√√√√مسئول فنی
اختیارياختیاري24مثبت√√√√سوپروایزر

ب
سی

آ
نی

بالی
ی 

اس
شن

اختیاريغیرمجاز26منفی√√××بیوشیمی

اختیاريغیرمجاز24مثبت√√××شناسیخونشناسیخون
اختیاريغیرمجاز24مثبت√√××انعقاد

شناسیایمنی
اجباريغیرمجاز26مثبت√√××شناسیایمنی
اجباريغیرمجاز26منفی√√××شناسیسرم

اجباريغیرمجاز26مثبت√√××شناسیهورمون
اجباريغیرمجاز212منفی××××آنالیز ادرار و مایعات

شناسیمیکروب

اجباريغیرمجاز26منفی√√××شناسیباکتري
اجباريغیرمجاز6-منفی√√××شناسیویروس
اجباريغیرمجاز212منفی√√××شناسیانگل
اجباريغیرمجاز10-منفی√√××شناسیقارچ

بیولوژي 
مولکولی

اجباريغیرمجاز10-منفی/مثبت√√××وروديپیش

Pre PCR××√√اجباريغیرمجاز6-منفی

PCR××√√اجباريمجازغیر6-منفی

ب
سی

آ
سی

شنا
حی

شری
ت

اختیارياختیاري24برابر√√√√اتاق مسئول فنی
اجباريغیرمجاز26منفی√√××اتاق تکنیک

اجباريمجازغیر26منفی√√××سازي بافتآماده
اختیاريغیرمجاز26منفی√√××فضاي نگهداري نمونه، الم و بلوك

ي فنیحوزهنسبت فشار و تعویض هواي فضاهاي -2-4جدول
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ي پشتیبانینسبت فشار و تعویض هواي حوزه-4-3- 4-3

و دیـوار خـارجی   طراحی شـوند خارجی بهتر است در جدار گیري ي پذیرش و نمونهفضاهاي این حوزه همانند حوزه
هـوا در سـاعت   ي پذیرش باید حداقل دو بار تعویض نیز مثل حوزهبراي فضاهاي اداري نرخ تعویض هوا . داشته باشند

جدول زیر اطالعات الزم در . باید نرخ تعویض هواي باالتري داشته باشندسازيفضاهاي خاصی مثل اتاق محیط. باشد
و سرمایشی هر فضا و تعداد دفعات تعویض هوا و نیاز هر فضا بـه هـواي تـازه را در اختیـار     یخصوص سیستم گرمایش

.باشدمیتاق سرور نیازمند سرمایش با اسپلیت اضمناً. این مقادیر کمینه هستند. گذاردمی

فن کویلفضا/ اتاق 

اسپلیت 
کانالی

با کوبل 
گرمآب

هوارسان 
هواي تازه 
با سیستم 

تابشی

هوارسانی با 
کویل 

گرمایشی و 
سرمایشی

فشار 
نسبی

تعداد تعویض هوا
)در ساعت(

بازگردانی 
هوا در

داخل اتاق

صد در صد 
تخلیه هوا حداقل

هواي بیرون
حداقل 

جابجایی هوا

ونه
 نم

ش و
ذیر

پ
ري

گی

اختیارياختیاري24مثبت√√√√رییس آزمایشگاه
اختیارياختیاري26مثبت√√√√اتاق جلسات

اختیارياختیاري26مثبت√√√√اتاق امور مالی
اجباريغیر مجاز10-منفی××××شستشو و استریل

اجباريغیر مجاز24*مثبت√√××سازيمحیطاتاق 
اختیارياختیاري24برابر√√√√انبار عمومی

اختیارياختیاري22منفی××××زاانبار مایعات اشتعال
اختیارياختیاري24برابر√√√√انبار تجهیزات

اجباريغیر مجاز10-منفی××××نظافت
اجباريغیر مجاز10-منفی××××کثیفاتاق کار 

اجباريغیر مجاز10-منفی××××آوري زبالهجمع
اختیارياختیاري6-برابر××××اتاق سرور

اختیارياختیاري6-برابر××××اتاق تابلوي برق
اختیارياختیاري6-برابر××××اتاق برق اضطراري

اختیارياختیاري24برابر√√√√آبدارخانه+ اتاق استراحت 
اجبارياختیاري210**منفی√√√√رختکن کارکنان

ي پشتیبانینسبت فشار و تعویض هواي فضاهاي حوزه-3-4جدول

. فشار نسبی به مقدار بسیار اندکی باید مثبت باشد*
.نسبت به فضاهاي تمیز مجاور آن منفی می باشدفشار این فضا نسبت به سرویس و دوش مثبت و **

.بار تعویض هوا در ساعت تخلیه هوا در نظر گرفته شود10هاي قرارگیري دوش اضطراري باید حداقل به میزان الزم به توضیح است در موقعیت
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ي هواتخلیه-4-3-5

و پشتیبانی به دلیل کاربري فضاها از اهمیـت بیشـتري   فنیي ي هواي فضاهاي موجود در آزمایشگاه در دو حوزهتخلیه
ـ ها و در حوزهناشی از آزمایشاتنامطبوع و بخاربوهايعلت وجود هبفنیي در حوزه.استبرخوردار  علـت  هي پشتیبانی ب

.اردوجود دي هوا با تعداد دفعات بیشتر شو و استریل نیاز به تخلیهوآوري زباله و شستوجود فضاهایی مثل جمع

گیريي پذیرش و نمونهي هواي حوزهتخلیه-5-1- 4-3

گیـري و همچنـین   هـاي نمونـه  سـرویس ي هوا به منظور جلوگیري از انتقال بـوي ناخوشـایند   در این حوزه تخلیه
ها باید حـداقل نرخـی   ي هوا از سرویستخلیه. گیردمیصورت کنندگانهجلوگیري از پرفشار شدن فضاي انتظار مراجع

شـود بـوي نامناسـب از    مـی ي هـوا موجـب   رعایت این میزان تخلیه. بار تعویض هوا در ساعت داشته باشد10برابر با 
، بـه  ي هـوا در فضـاهاي ایـن حـوزه    میزان مناسب تخلیهيجهت مشاهده.ها به سایر فضاها انتقال پیدا نکندسرویس
.رجوع شود1-4جدول 

فنیيهواي حوزهيتخلیه-5-2- 4-3

:گیردمیبه یکی از سه دلیل زیر صورت هوايدر این حوزه تخلیه

فشار شدن فضاهاجلوگیري از پر
ایجاد نسبت فشار مناسب براي هر فضا
آلوده و نامطلوبنامطبوعهواي يتخلیه ،

بار تعویض هـوا در سـاعت   12هوا با نرخ يشناسی نیاز به تخلیهانگلآزمایشگاهوو مایعاتادرارآنالیزآزمایشگاه
آزمایشـگاه بـار اسـت و   6این حوزه که باید فشار منفی داشته باشند، نرخ تعویض هوا حداقل هايبخشدر سایر . دارد
کشـی و  در کانـال هواي فضـاهاي ایـن حـوزه،   يدر تخلیه. هوا نیاز دارديبار در ساعت تخلیه10شناسی حداقل قارچ

احتمالی از برخی مواد شیمیایی و تولیدشـدن  يعلت استفادهههوا باید این نکته را در نظر داشت که بيانتخاب مکنده
ویـژه در خصـوص   هاین نکته ب؛ضدخوردگی باشدبایدهاها و مکندهجنس کانال،شیمیایی در این حوزههايبرخی بخار

شده از این حوزه و به طور به توضیح است هواي تخلیهالزم.باشدمیمیتر و رعایت آن الزاهودهاي آزمایشگاهی مهم
يجهـت مشـاهده  . کلی از آزمایشگاه نباید در جاي دیگري جریان یابد و باید از معرض عبور و مرور نیز بـه دور باشـد  

.رجوع شود2-4، به جدول ي هوا در فضاهاي این حوزهمیزان مناسب تخلیه

پشتیبانیيهواي حوزهيتخلیه-5-3- 4-3

شو و استریل و اتـاق نظافـت بایـد    وآوري زباله، اتاق شستویژه در اتاق جمعههوا بيتخلیهاي این حوزه در فضاه
. بار در ساعت انجام شود تا از انتقال بوي نامطبوع و هواي آلوده به فضاهاي دیگـر جلـوگیري گـردد   10حداقل با نرخ 
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ي میزان مناسب تخلیهيجهت مشاهده. گیردمیشدن انجام منظور جلوگیري از پر فشار هوا از سایر فضاها بهيتخلیه
.رجوع شود3-4، به جدول هوا در فضاهاي این حوزه

سمی و میکروبی با استفاده از هودهاي آزمایشگاهیهايبخاريتخلیه-4-3-6

آلـوده بـه   در این حوزه هـواي  . شودمیآزمایشگاه فنیيه حوزهتنها مربوط بسمی و میکروبی هايبخاريبحث تخلیه
براي این منظور نیاز به هـود  . شوندباید بالفاصله پس از تولید تخلیه ،هاناشی از آزمایشاتمواد سمی و بیولوژیکی یا بخار

هودهـا بایـد در   .شـوند ترین مسیر ممکـن هـواي آلـوده و بوهـا تخلیـه      تا از کوتاهکارکنان وجود دارددر باالي محیط کار 
ممکـن میسـر   يفاصلهترین هوا به بیرون به راحتی و از کوتاهيکه امکان نصب کانال جهت تخلیهشوندهایی نصب مکان
موارد امکان استفاده از کف کـاذب و  برخیاما در ؛گیردمیدر سقف کاذب صورت هودها معموالًينصب کانال تخلیه.باشد

ایـن هودهـا   . کـاربرد متـداول دارنـد   گاه تشخیص پزشکیآزمایشنوع هود در 6طور کلی هب. دیوارهاي کاذب نیز وجود دارد
:عبارتند از

هودهاي باالسري
هودهاي موضعی
هودهاي معمولی
هاي بیولوژیکیکابینت
هودهاي آزمایشگاهی
هودهاي بیولوژیکی

کـالس  لذا باید از هودهايقرار دارند،زیستیایمنی2در سطحتشخیص پزشکیهايآزمایشگاهبا توجه به اینکه اغلب 
هـایی الزم  براي آزمایشگاه4و 3طراحی سطح . باشدمی1زیستی نوع پذیرش آزمایشگاه در سطح ایمنی. مند شوندبهره2

محـیط آزمایشـگاه   است که با عوامل عفونی خطرناك یا موارد ناشناخته سر و کار دارند و امکان سرایت از طریق تـنفس در  
.موجب نگرانی است

شود و بعد از عبـور  میهود وارد يافتد که جریان هوا از سطح رویهمیتوسط هودها به این صورت اتفاق هارفع آلودگی
.شودمیشود که این امر مانع ورود ذرات هوازي به داخل اتاق میخروجی خارج ياز حفاظ یا فیلتر از دریچه

کلیات-6-1- 4-3

تشـخیص انتخـاب سیسـتم بـراي یـک آزمایشـگاه      در هنگام مکانیکیتأسیساتتوجه اصلی طراح به لحاظ اینکه 
حوزه هوارسانی باشد تا هم شـرایط عـدم   اینسیستم مورد استفاده درشود توصیه می،باشدمیفنیيبه حوزهپزشکی

تـأمین  فضاهاي این حوزه و هم تناسبات فشاري مورد نیاز در فضـاهاي مختلـف  برخی مورد نیاز براي يبازگردانی هوا
هـاي  صورت مستقل با کویـل هیا بو کار رود هاي تابشی بهی با سیستمصورت ترکیبهتواند بمیسیستم هوارسانی .شود

.گرمایشی یا سرمایشی مورد استفاده قرار گیرد
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ـ  فنـی ياز هوارسان حوزهمستقل هواي تازههوارسان دیگر بهتر است یک يبراي دو حوزه مین حـداقل  أجهـت ت
تـوان از  مـی هـا مین گرمایش و سرمایش فضاهاي این حوزهأبراي ت. تخصیص دادمورد نیاز این دو حوزه يهواي تازه

هـاي  از سیسـتم . اسـتفاده نمـود  هاي تابشی مثل گرمایش از کـف ستمهوارسانی با سیکویل و یا از ترکیب سیستم فن
.توان استفاده نمودمیآن نیز و نظایر1نظیر داکتد اسپلیتدیگري 

ي هـوا در  ي هوا و تخلیهکنترل دقیق دما، رطوبت نسبی، تعویض هوا، تصفیهجدول انتهاي بخش،در .1
.این فضاها آمده است

جدول انتهاي بخش، دو حد براي برخی از ارقام پیشنهادي مشخص شده که مفاهیم زیـر را در بـر   در .2
.دارد

.تواند بین این دو حد باشدمیشرایط تعیین شده ) الف
، بـین  ی موارد مقدار دما و رطوبت نسبی باید بتواند برحسب نیاز شرایط هواي فضاي حسـاس در برخ) ب

.این دو حد قابل تنظیم باشد

شـده  به لحاظ اهمیت کمتر کنترل شرایط هواي فضاهاي دیگر این بخش، معموالً از سیستم انتخـاب .3
.کندتبعیت می،براي فضاهاي حساس

هوارساندستگاه-6-2- 4-3

بینـی  ي نزدیک پیشفاصلهدر محل دستگاه هوارسانشودتوصیه می، تشخیص پزشکیآزمایشگاه در.1
سرویس تنظیم و رفـع عیـوب احتمـالی، دسـتگاه     رفت و آمد کارکنان جهتهمچنین به منظور.شود

. میسر باشـد راحتیدر محلی قرار گیرد که امکان تعمیر و نگهداري و دسترسی به آن به هوارسان باید 
ي اي باشد که دریافت هواي مورد نیـاز از بیـرون و تخلیـه   گونهستگاه هوارسان باید بهمحل دانتخاب

.پذیر باشدآسانی امکانهواي اضافی به خارج از ساختمان به
تمیزي هوا در عبـور  يشود که دستگاه هوارسان از نوع دو جداره باشد تا حفاظت از درجهپیشنهاد می.2

.ین گرددمأاز اجزاي مختلف داخل دستگاه ت
وقفـه کنتـرل   بـی آزمایشگاهروز شرایط هواي فضاهاي حساس در تمام ساعات شبانهبا توجه به اینکه.3

ي هواي دسـتگاه دوگانـه باشـد یـا     ، دمنده2شود به جهت پایداري کارکرد دستگاهتوصیه می،شوندمی
.موجود باشدي یدکی آن دمنده

شـو،  وي قابل شست، غیر از فیلتر اولیهفضاهاي حساسدستگاه تا محل ي هواي رفت، از تصفیهبراي .4
فیلتر بستر اول قبل از دستگاه و فیلتـر بسـتر   . موجود باشددر این دستگاه دیگر نیز بستر دو فیلتر باید 

.از دستگاه باید قرار گیرددوم بعد

1 Ducted Split
2Redundancy
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ارقـام . آمـده اسـت  جدول انتهاي بخـش در ي هواي فضاهاي حساس فیلترهاي مورد نیاز تصفیه
نشان”ASHRAE“از موسسه 52-1را با روش تست طبق استاندارد 1جدول درصد راندمان فیلتر

.دهدمی
ي فیلتـر، در ورود و خـروج   نصب جعبـه .فیلترهاي بستر اول و دوم از نوع یک بار مصرف هستند

.ها، بدون انتشار ذرات حامل باکتري صورت پذیردستگاه باید به منظور تعویض فیلترهوا از د
 گیـري نصـب شـود، تـا     لوازم اندازه،بسترطرف دوهر براي شناسایی زمان تعویض فیلتر، باید در

.بتوان اختالف فشار دو طرف را مشخص کرد
هوا باید به ترتیبی نصب گردند که در معرض ذرات آب یا بخار نباشنديهاي تصفیهفیلتر.

کشیکانال-4-3-7

مشخصـات فنـی عمـومی    «رعایـت نکـاتی کـه در    با ،هاي هواي رفت و تخلیهساخت و نصب کانال.1
.گیردصورت می،مشخص شده» کشیکانالجلد سومـها ساختمانمکانیکیتأسیسات

شـیمیایی و  هـاي ست کـه بـا توجـه بـه وجـود بخار     اکشی آنحائز اهمیت در خصوص کانالينکته.2
.باشدنال در برابر خوردگی مقاوم باید جنس کا،هابیولوژیک در آزمایشگاه

اي هوا، در فضاهاي حساس از نوع هدریچه. رفت هوا در سقف کاذب استهاي افقیمسیر عبور کانال.3
.هوا در پایین نصب گردديهاي تخلیهشود که دریچهپیشنهاد می.انتخاب شود2سقفی

.از ورق فوالدي گالوانیزه ساختتوانرا میهاي هواکانال.4

دشو، توصیه میم معتدل و بارانی یا گرم و مرطوباقلیدرلومینیومی ساخت کانال با ورق آ.
داخل کانال فلـزي بـا مـوادي کـه ممکـن اسـت      کردنشیشه یا عایقساخت کانال از ورق پشم

د، مجاز نیستند و به داخل جریان هوا راه یابنشوها جدا ریز آنالیاف.

3سـرعت نـوع کـم  هـاي هـوا از  گـذاري کانـال  شود از سیستم توزیع هواي رفـت و انـدازه  توصیه می.5

.گیري شودبهره
بایـد  4هـا هاي الزم بـراي تمیزکـردن ادواري داخـل کانـال    بینیپیش،کشیدر طراحی و اجراي کانال.6

.صورت پذیرد
ارائـه شـده   خصـوص در فضـاهاي حسـاس   ها، بهانتخاب نوع و محل دریچهدر ادامه نکات مربوط به .7

.است

1Filter Efficiencies
2Ceiling Diffuser
3Low Velocity
4Duct Cleaning
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 ها در فضاهاي حساس از نـوعی انتخـاب گردنـد کـه از     هاي پشت آنها و دمپردریچهالزم است
.ها جلوگیري کنندو تمرکز باکتريتکثیر 

مین گرددأها تعفونی و تمیز کردن ادواري آنها به منظور ضدباید سهولت دسترسی به دریچه.
ها آلومینیومی باشنددریچهشود توصیه می.
 ي هوا طوري انتخاب شود که فشـارهاي نسـبی   هاي رفت و تخلیههمحل نصب دریچالزم است

.باشدجدول انتهاي بخشمطابقجریان هوا، 
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ات بهداشتیتأسیس-4-4

کلیات-4-4-1

ي عمـومی دیگـر   هـا آوري فاضالب در آزمایشـگاه ماننـد فضـا   کشی آبرسانی و جمعقوانین عمومی طراحی سیستم لوله
.باشـد میات بهداشتی ضروري تأسیسدر طراحی سیستم »مقررات ملی ساختمان ایران«16رعایت قوانین مبحث . باشدمی

آوري ي جمـع هـا جـنس لولـه  . فاضالب باید رعایت شودآوري جمعبه خصوصکاربري فضاها در طراحی سیستم آبرسانی و 
.دنمقاوم باشدر آزمایشگاهطوري انتخاب شود که در برابر خوردگی مواد شیمیایی مصرفی فاضالب باید

توزیع آب سرد و گرم-4-4-2

کنندهلوازم مصرف-2-1- 4-4

:درسانهاي زیر آب میکنندهبه مصرفآزمایشگاه، گرم مصرفی در آبکشی توزیع آب سرد ولهلو

هـا، اسـکراب و   وشوي سطوح، سـینک ، شیرهاي شستها، دوشلوازم بهداشتی متعارف مانند روشویی.1
هاي ایرانی و فرنگیتوالت

آنـاالیزر بیوشـیمی و دسـتگاه    مقطرگیـري،  هـاي آب آزمایشگاهی نظیر دستگاهيکنندهلوازم مصرف.2
.رسانی هستندآمیزي الم و سایر تجهیزات آزمایشگاهی که نیازمند آبرنگ

کیفیت آب مصرفی-2-2- 4-4

هـا، بایـد   والو توالـت تانک و فالشهاي این بخش آب مورد استفاده، جز فالشکنندهي مصرفدر همه.1
را 2در استانداردهاي معتبر از جملـه سـازمان بهداشـت جهـانی    1شده براي آب آشامیدنیشرایط تعریف

.داشته باشد
کشـی دیگـري بـراي آب    ي لولـه شبکه،هاوالو توالتشتانک و فالي فالشکه براي تغذیهدر صورتی.2

کشـی آب  ي لولـه کشـی بایـد از شـبکه   ي لولـه این شبکهبینی شود،غیرآشامیدنی در آزمایشگاه پیش
کـه لـوازم مـانع برگشـت     ؛ مگـر آن 3اي به آن متصل نشـود جدا باشد و در هیچ نقطهآشامیدنی کامالً

1Potable Water
2W.H.O.
3Cross Connection
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شده اسـت،  دهآور»ایرانمقررات ملی ساختمان«شانزدهم از در مبحثکهالزاماتیبا رعایت 1جریان
.دننصب شوها در این اتصال

شـود بـه منظـور حفاظـت از     تانک وجود داشته باشد، توصـیه مـی  در هر نقطه از آزمایشگاه که فالش.3
.کشی آب آشامیدنی تغذیه شودها نیز از لولهتانک این محلکشی آب آشامیدنی، فالشي لولهشبکه

استفاده از ،فضامساحتبودن با توجه به کم،هاي آزمایشگاهی که نیاز به آب مقطر دارندبراي دستگاه.4
هاي مرکزي تولید آب مقطر به صـرفه نبـوده و بهتـر اسـت آب مقطـر مـورد نیـاز تجهیـزات         دستگاه

بیشـترین  . صـورت موضـعی تولیـد گـردد    ه گیري کوچک بمقطرهاي آبآزمایشگاهی توسط دستگاه
داراي یـک  گیـري مقطرآبهـاي ایـن دسـتگاه  . گیردصورت میفنیيآب مقطر در حوزهستفاده ازا

.ورودي آب سرد و یک خروجی به فاضالب است که باید در طراحی در نظر گرفته شود
در ظرفیت اندك 2هاي تولید آب دیونیزه یا آر اوتوان از دستگاهمیبراي اتوکالوها و تجهیزات استریل .5

.بهره گرفتدر موتورخانه 
مترمربـع  1200که آزمایشگاه بخشی از یک بیمارستان باشد، یا آزمایشگاه زیربنایی بیش از در صورتی.6

هـاي  از دسـتگاه ،مین آب مقطـر و آب نـرم مصـرفی آزمایشـگاه    أجهت تشودتوصیه میداشته باشد، 
.مرکزي استفاده شود

کشیلوله-2-3- 4-4

کشـی،  انتخاب مصـالح لولـه  در،»ایرانمقررات ملی ساختمان«ر مبحث شانزدهم از الزامات مندرج د.1
.ددررعایت گشامل لوله، فیتینگ، شیر، بست و غیره باید 

:کشی آب سرد و آب گرم مصرفی باید با رعایت نکات زیر طراحی و اجرا شوددر آزمایشگاه، لوله.2

  تـرین عامـل در انتخـاب سیسـتم     ، مهـم میکروبـی جلوگیري از تمرکز و تکثیر باکتري و انتشـار
.کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی در این بخش استلوله

 ممکـن اسـت   ؛ ایـن مـورد   شودهاي اصلی افقی در کف کاذب توصیه نمیعبور لولهآزمایشگاهدر
بـا مشـکل   تمیز نگه داشتن این فضـاها را وشدهکف کاذبایجاد درزهاي متعدد بر روي باعث

.باشد، سقف کاذب میهاي افقیعبور لولهترین مسیر براي مناسب.برو کندرو
عبـور  یـا تمیـز  اي طراحی گردد که از فضاهاي حساسگونهبهها در سقف کاذب مسیر عبور لوله

یـا ایجـاد   هافضـا آن هاي موجـود در  احتمال آسیب دیدن دستگاه،تا در صورت بروز نشتی.نکند
.صفر برسدي تمیز بهفضاآلودگی در

هـا در زیـر سـقف کـاذب اجـرا و انشـعاب بـه واحـدهاي         لولـه ،یفنـ ي شود در حـوزه توصیه می
هاي ترموپالست مجـاز کـه طـول عمـر     و با استفاده از لوله3باال به پایینصورت هبکنندهمصرف

1Back Flow Preventer
2 Reverse Osmosis
3Down-Feed
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ها بایـد  صورت لولهدر غیر اینشود؛استفاده ،دنباشکشی توکار میو مخصوص لولهشتهباالیی دا
.ندشوبه صورت روکار و با روکش حفاظتی مناسب اجرا 

بینـی شـود تـا بتـوان     در ورود لوله به هر بخش و هر گروه بهداشتی، شیرهاي قطع و وصل پیش
) کشـی در صورت نیاز به تعمیر و تعویض اجزاي لوله(آن بخش را آزمایشگاه، بدون قطع کلی آب

ترین منطقه براي نصب شیرهاي قطـع و وصـل بـه    ناسبم. از مدار مصرف آب خارج نمودموقتاً
.شودنظر گرفته میورودي و فضاهاي وابسته به آن درجهت سهولت دسترسی، در پیش

ي آبهاکنندهلوازم بهداشتی و دیگر مصرف-2-4- 4-4

رعایت نکات زیر صـورت  با هاي آب سرد و آب گرم مصرفی کنندهو مصرفبهداشتیانتخاب لوازم شود توصیه می
:گیرد

.سفید باشندو هاي استاندارد لوازم بهداشتی داراي منظر مطلوب، اندازه.1
.شیرهاي برداشت آب لوازم بهداشتی با فرمان الکترونیکی باشد.2
ي دسـتمال  کن الکترونیکی دست از نوع دیـواري و یـا بـه وسـیله    کردن دست یا توسط خشکخشک.3

.ی با فرمان الکترونیکی و از نوع دیواري باشدشویظرف صابون مایع هر رو. شودکاغذي انجام می
صـورت آشـکار نصـب    هاي انشعاب آب سرد و آب گرم مصرفی متصل به لوازم بهداشتی نباید بـه لوله.4

.شده باشند
ي کننـده آب سرد و آب گرم مصرفی به این لوازم مصـرف انشعابهاي یکی از دو حالت زیر براي لوله.5

:آبی قابل اجرا است

دنها در داخل دیوار نصب شوهاي ترموپالستیک مجاز، لولهنتخاب لولهدر صورت ا.
ها ممکن است در داخل دیوار یا به صـورت  هاي فوالدي گالوانیزه، انشعابدر صورت انتخاب لوله

.دنآشکار نصب شو

هاي متصل به هر یک از لوازم بهداشتی در داخل دیـوار قـرار  در صورتی که شیرها و دیگر اجزاي لوله.6
.نمودبینی ي دسترسی پیشها دریچهد، باید براي آننگیر

انتخاب لوازم بهداشتی-1- 4-4-2-4

.انتخاب شوندر آبیثتأجنس مقاوم در برابر باید ازلوازم بهداشتیتمام.1
.باید در برابر اثرات اسیدها مقاوم باشندفنیيلوازم بهداشتی مورد استفاده در حوزه.2
کـه  چـرا ؛قابل دسترسی داشته باشدهاي پنهان و غیرهاي تیز، زاویهاز این لوازم نباید گوشهکدامهیچ.3

ساخت و شـکل لـوازم بهداشـتی طـوري باشـد کـه       . ممکن است محل تجمع آلودگی و عفونت گردد
.دباشپذیر به آسانی امکانهاشو و تمیز کردن سطوح خارجی آنوشست
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د تا بتوان کف محل نصب آن را بـه آسـانی تمیـز    نان به دیوار نصب شولوازم بهداشتی باید تا حد امک.4
وجـه بـه بارهـاي وارده در هـر مـورد      بخش و با تطور اطمیناننصب این لوازم به دیوارها باید به. کرد

.صورت گیرد
هـاي  شـوند، بایـد هماننـد سـینک    مـی نصـب  فنـی يهاي کار در حوزهلوازم بهداشتی که در کابینت.5

.کشی داشته باشندفضاي دسترسی براي تعمیر و نگهداري اتصاالت لوله،در زیرآشپزخانه 

ي انشعاب لوازم بهداشتی هالوله-2- 4-4-2-4

ي قائم انشعاب به هر حال در داخل باشد، لوله1والکه دیوار پشت لوازم بهداشتی از نوع درايصورتیدر.1
وال، باید قطعات تقویتی جهت ايشده روي دربراي تحمل وزن لوازم بهداشتی نصب. گیردآن قرار می

.ینی شودبنصب پایدار پیش
شـویی یـا سـینک نصـب     وال شیرهاي قطع و وصل قبل از اتصال بـه رو چنانچه در داخل دیوار دراي.2

. ه شودنظر گرفتي بازبینی روي دیوار درشوند، باید دریچه
ي قائم انشـعاب  اخته شود، لولهکه دیوار پشت لوازم بهداشتی با مصالح ساختمانی دیگري سدر صورتی.3

در . نصـب شـود  ) گروه سوم لوازم بهداشـتی (صورت آشکار ممکن است در داخل دیوار یا روي دیوار به
ي هـا، دریچـه  هاي قطع و وصل آني انشعاب در داخل دیوار قرار گیرد، باید براي شیرکه لولهصورتی

.دنموبینی دسترسی پیش

آبي کنندهسایر لوازم مصرف-3- 4-4-2-4

.آب سرد دارنديزیر نیاز به تغذیه با خط لولهلوازم

)هاي آب مقطرگیريدستگاه(دیونایزر ) الف
آناالیزر بیوشیمیاتو) ب
آمیزي المدستگاه رنگ) ج

آب گرم مصرفی-2-5- 4-4

کلیات-1- 4-4-2-5

باید سعی شـود تـا   . شودمیآن تولید مکانیکیتأسیساتيآب گرم مورد نیاز آزمایشگاه در موتورخانه.1
خانـه  نزدیکی موتور. نزدیک باشدهبه آزمایشگامکانیکیتأسیساتيموتورخانهجایی که ممکن است 

اجراي پروژه، کاهش اتـالف يهزینهکاهشمنجر بهبه تبع آنوکشی سبب کاهش طول مسیر لوله
.گرددمیگرم تولیدي انرژي و افت دماي آب

.سرد مصرفی جدا باشدکشی آبباید کامالً از لولهآزمایشگاهگرم مصرفی در کشی آبلوله.2

1Dry Wall
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، )مانند شیرهاي مخلـوط (چنانچه لوازم بهداشتی آب گرم و سرد مصرفی به اجبار به هم متصل گردند .3
انتخاب نوع مانع برگشت جریان بایـد  . انشعاب آب سرد باید لوازم مانع برگشت جریان نصب شودروي
ـ مقررات ملی سـاختمان «هايمجموعه کتابث شانزدهم ازمبحمات مندرج درابا الز مطابقـت  »انرای

.داشته باشد

کشیلوله-2- 4-4-2-5

کشـی توزیـع آب سـرد    کشی توزیع آب گرم مصرفی در داخل آزمایشگاه، تـابع مسـیر لولـه   مسیر لوله.1
.استمصرفی

و شیرهاي قطـع . ورودي بهترین محل ورود آب گرم مصرفی به این بخش استفضاهاي جنبی پیش.2
.هاي ورودي، با امکان دسترسی، باید در همین محل نصب شوندوصل روي خطوط اصلی لوله

از لوازم بهداشتی از باال به پایین و به ) یا هر گروه(هاي آب گرم مصرفی براي رسیدن به هر یک لوله.3
.شودهمان ترتیبی که براي آب سرد مصرفی آمده، اجرا می

دماي آب گرم مصرفی-3- 4-4-2-5

.استسانتیگرادي درجه65ید آب گرم مصرفی حداکثر دماي آن در مرکز تول.1
ازترتیبی که در مبحث شانزدهم بهباید دماي آب گرم مصرفی در اتصال به هر یک از لوازم بهداشتی .2

منظـور  بـه شـود توصیه می. تنظیم شود، مقرر شده» مقررات ملی ساختمان ایران«هايمجموعه کتاب
.هاي خودکار کنترل دما نصب شودها شیرلوازم بهداشتی، در نزدیکی آنیک از تنظیم دماي آب هر

منظـور کـاهش مقـدار اتـالف آب در لـوازم بهداشـتی و دیگـر        تـوان بـه  هاي زیر را مییکی از روش.3
هاي آب گـرم مصـرفی تـا حـد     هاي آب گرم مصرفی استفاده نمود و دماي آب را در لولهکنندهمصرف

:مورد نظر ثابت کرد

شودیبینپیش) گردانیباز(کشی آب گرم مصرفی خطوط برگشت ي لولهبرا.
دماي آب کنترل شود،هاي آب گرم مصرفیروي محیط خارجی لولهبا نصب عایق.

دفع فاضالب-4-4-3

کلیات-3-1- 4-4

هاآزمایشگاهدر»مقررات ملی ساختمان ایران«کشی فاضالب مطابق مبحث شانزدهم از قوانین اصلی لولهکلیات و 
کشی و انتخاب جنس لولهياز جمله در نحوهباید مواردي رابه دلیل شرایط خاصهامایشگاهدر آز. د رعایت شودنیز بای

.اره شده استدر نظر گرفت که در این بخش به این موارد اشهالوله
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کشی فاضالبلوله-3-2- 4-4

:دنموارد زیر باید در مورد سیستم دفع فاضالب در نظر گرفته شو

؛گرددمیي فاضالب هاشدن لولهسبب پوسیدگی و سوراخهااستفاده در آزمایشگاهمواد شیمیایی مورد.1
بنابراین در انتخاب جنس لوله، فیتینگ، بست و غیره عالوه بـر در نظـر گـرفتن مبحـث شـانزدهم از      

کشی و اجزاي آن در مقابل این مسئله در نظر گرفته شود که لولهباید »مقررات ملی ساختمان ایران«
.دنشیمیایی مقاومت کافی را داشته باشمواد

ها آلوده ها و نقاط اتصال به دستگاه، از طریق نشت فاضالب از لولهسطوح کف و دیوارهاي آزمایشگاه.2
.دننشو

طـور  کشی فاضالب به داخل فضـاهاي بخـش بـه   ي لولهآور شبکهاز نفوذ هواي آلوده و گازهاي زیان.3
.جلوگیري شودکامل 

.آلوده نشودکشی فاضالب با لوله1و گرم مصرفی بر اثر اتصال نادرستکشی آب سرد لوله.4
ویـژه  هشوي به تعداد مناسب بشو باشد و داراي کفوباید قابل شستفنیيکف فضاهاي اصلی حوزه.5

.باشدمایعاتادرار و آنالیزآزمایشگاهشناسی ومیکروبآزمایشگاهدر
ي هـا دریچـه شـوي بـا  ن استفاده از کـف همچنی. باید در برابر خوردگی مقاوم باشدهاشويجنس کف.6

به محیط آزمایشگاه بـه حـداقل   هاشود تا امکان نفوذ آلودگیمیتوصیه فنیيویژه در حوزهههوابند ب
.برسد

ي فنـی، هـاي حـوزه  شـوي نـامطبوع از کـف  هـاي هت غیرممکن کـردن نفـوذ بخار  جشود توصیه می.7
دار باید از نـوع درپـوش  فنیيهاي حوزهشويهمچنین کف.شوندتمام ونتاین حوزه ايهشويکف

.دنانتخاب شو
کشـی فاضـالب   شوي متصـل بـه لولـه   به جاي کففنیي هاي اضطراري حوزهشود دوشتوصیه می.8

.ي قابل تخلیه باشدساختمان داراي محفظه
ياستریل در حـوزه وشووآوري زباله و شستجمع، کار کثیف،نظافتهاياتاقشوي در کفبینیپیش.9

متـر از کـف قابـل    5/1ارتفـاع باید حداقل تـا فنیيدیوارهاي فضاهاي حوزه. ستاپشتیبانی الزامی
.دنشو باشوشست

اتـاق وفنـی يشناسـی در حـوزه  ایمنیوشناسیمیکروبهايآزمایشگاهفاضالب شود کهتوصیه می.10
.گرددتصفیه شود و سپس دفع،پیش از دفع به چاهپشتیبانیيشو و استریل در حوزهوشست

کشـی  هـاي آب مقطرگیـري در طراحـی سیسـتم لولـه     خروجی فاضالب براي دستگاهشودتوصیه می.11
.در نظر گرفته شودفاضالب

1Cross Connection
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مـواد  شـو در صـورت وجـود    وشناسی و اتاق شستهورمونوشناسیمیکروبهايآزمایشگاهفاضالب.12
خانه منتقل شـده و  خطرسازي مواد رادیو اکتیو باید به تصفیهسازي و بیمتعادلپس از، تنهارادیواکتیو

.دفع شوندسپس 
در نبایـد ،شـود مـی هـا اسـتفاده   هاي دسترسی که به منظور بازدید و رفع گرفتگی احتمالی لولهدریچه.13

.دنقرار گیري تمیزهامکان
:شودر خروجی فاضالب در نظر گرفته هاي زیبراي دستگاه.14

 هاي آب مقطرگیريدستگاه(دیونایزر(
آناالیزر بیوشیمیاتو
آمیزي المدستگاه رنگ

اتصال به لوازم بهداشتی-3-3- 4-4

هـاي  ي خروجـی ، باید همـه آزمایشگاهآور به داخل فضاهاي براي جلوگیري از ورود بو و گازهاي زیان.1
.فاضالب متصل شوندکشی ي لولهي سیفون به شبکهواسطهي آب بهکنندهبهداشتی مصرف

تانـک  نصب روي دیوار با فالشاز نوع فرنگی توالتفرنگی،هاي بهداشتیدر سرویسشودتوصیه می.2
.شوددر نظر گرفتهتوکار

ي فاضالب خروجـی هسـتند کـه بـه دیـوار پشـت       صورت مجزا داراي لولهاین لوازم هر کدام به
.دنشودستگاه وارد می

الزم اسـت  ،سـاخته واقـع شـود   و ونت در داخل دیوارهاي پیشهاي فاضالبدر صورتی که لوله
در یی روي دیـوار  روشـو تمهیدات الزم جهت نگهداري واحدهاي مصرف از جمله توالت فرنگی و 

.شودنظر گرفته
هـاي عمـودي   وال اسـتفاده شـود، لولـه   دوجداره به جاي دیـوار دراي ) تیغهیا(که دیوار درصورتی

.گیردي دیوار قرار میدارهفاضالب و هواکش در بین ج

هاي خروج فاضـالب هـر   منظور سهولت بازدید، تنظیم و تعویض قطعات، سیفون و اتصاالت دهانهبه .3
.یک از لوازم بهداشتی، باید قابل دسترسی باشند

ي دسترسی، در مواردي که قطعات اتصال و سیفون دستگاه در داخل دیوار قـرار  بینی دریچهپیش
.گیردصورت مییوار پشت دستگاه گیرند، روي دمی

 گیرند، یـک عـدد خروجـی    میدر زیر هر دستگاه اتوماتیک که ما بین فضاهاي تمیز و کثیف قرار
. دستگاه پیشنهاد شده است، باید تعبیه گردديفاضالب براي دستگاه به قطري که توسط سازنده

ـ ؛هوابنـد شـود  پساب دستگاه کامالًيبایست پس از اتصال لولهمیخروجی مذکور  کـه  طـوري هب
.هیچ عنوان وجود نداشته باشدامکان نشت فاضالب دستگاه به
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رسانیگاز-4-5

کلیات-4-5-1

رعایـت  . نظـر قـرار گیـرد   اماکن عمومی و خاص باید کلیـات عمـومی گازرسـانی مـد    ينیز مانند کلیههادر آزمایشگاه
کلـی در  رطـو بـه . باشـد مـی نیـز الزامـی   »ایـران مقررات ملـی سـاختمان  «ازو ضوابط گازرسانی مبحث هفدهمهانامهآیین

:گیردصورت میها مصرف گاز طبیعی در فضاهاي زیر آزمایشگاه

 شناسیمیکروبآزمایشگاه
 مایعاتادرار و آنالیزآزمایشگاه
سازياتاق محیط
آبدارخانه

:باشدمیحائز اهمیت هاي مستقل کشی گاز طبیعی در آزمایشگاهنکات زیر در لوله

.دنشونتخابدار اوسایل گازسوز از نوع ترموکوپلشود توصیه می.1
خروجی باید با ها نصب گردد و محل ید روي میزهاي کار و کابینتبافنیيي گاز در حوزههاخروجی.2

.ي ویژه مسدود باشد تا از نشت گاز به فضاي بیرون جلوگیري کندهادرپوش
صدمه دیدن و قرار گرفتن در معرض تغییـرات  گاز به خروجی روي میز کار باید از مسیرياتصال لوله.3

مقـررات ملـی  «هـاي  از مجموعه کتـاب همچنین رعایت الزامات مبحث هفدهم . حرارتی به دور باشد
.در این اتصال ضروري است»ساختمان ایران

در هنگـام  کـه  بینی شـوند پیشهایی باید در محلهاکشوسایل گازسوز و دودکشی گاز، سیستم لوله.4
دیـدن مصـون   از برخورد یا صـدمه ،مترقبه و یا در زمان هجوم افراد براي فرار از محلوقایع غیربروز 
.بمانند

.ي داخلی به حداقل برسدهاتعداد وسایل گازسوز در فضاتا حد امکانشود توصیه می.5
از مجموعـه میزان تعویض هوا براي فضاهاي داراي وسایل گازسوز بر مبناي مبحث هفـدهم  الزامات .6

.شودرعایت»مقررات ملی ساختمان ایران«هاي کتاب
قـاط ضـروري در   ي اصلی قطع سریع جریان گاز و دیگـر ن هامحل شیريکنندهنصب عالئم مشخص.7

.ستاالزامی،باشدقابل رؤیت هاي مناسب که توسط کارکنان و عموم کشی گاز در محلسیستم لوله
پـذیرش  يگازرسانی در ورودي آزمایشگاه و در حوزهيشیر قطع و وصل اصلی شبکهشودتوصیه می.8

.صالح میسر باشدمورین ذيأگیري نصب شود تا همواره دسترسی به آن توسط کارکنان و منمونهو 
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یک شیر قطع و وصل قرار داده شود تـا در صـورت   ،گاز طبیعی به هر حوزهيورود لولهمحلدرباید .9
.طور جداگانه وجود داشته باشدهامکان قطع جریان هر حوزه ب،ادثهبروز ح

در ،بینی الزم جهت تأمین هواي کافی براي سوخت از طریـق ایجـاد ارتبـاط بـا هـواي آزاد     پیشباید .10
صـورت  هـا  آزمایشـگاهی و نظـایر آن  ي هاکن گازي، کورهوسایل گازسوزي نظیر خشکهنگام نصب 

.گیرد
کـه امکـان   صـورتی درکننـدگان فضاي انتظار بیماران و مراجعـه ي کاذبهاي گاز از سقفهاعبور لوله.11

گـاز از  يلولهدر مواردي که امکان عبور شودمیو توصیه استممنوع ، میسر نباشدهاکردن لولهمهار
.دشونصب نفوقيجوشی در محدودهگونه شیر و یا اتصاالت غیر، هیچداردي مذکور وجود هاسقف

ي سمی هااحتمال نفوذ گازباید دقت کافی به عمل آید و به،سوزازمسیر دودکش وسایل گدر انتخاب .12
مسیر دودکـش نبایـد   . دقت شودهاي محل عبور دودکشهاحاصل از احتراق به فضاهاي مجاور دیوار

.باشدداشتهگونه گرفتگیهیچ

الزامات نصب تجهیزات ایمنی-4-5-2

کشـی  زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی در ابتداي لولهنصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل .1
.الزامی استمستقلپزشکیتشخیصآزمایشگاه ساختمان 

ویژه در موتورخانه بایـد مـورد بازرسـی    ه به جهت جلوگیري از سوختن ناقص گاز، تجهیزات گازسوز ب.2
.ادواري قرار گیرند

و بر اساس ضوابط یید سازمان استاندارد کل کشور أمورد تیدکار رفته در سیستم گازرسانی بامصالح به.3
.دنباش»مقررات ملی ساختمان ایران«هاي از مجموعه کتابمندرج در مبحث هفدهم 
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گازهاي طبیتوزیع-4-6

کلیات-4-6-1

بودن وسعت فضا و در نتیجه نیاز اندك به گازهاي طبی استفاده از مستقل با توجه به کمپزشکیتشخیصدر آزمایشگاه 
کـه آزمایشـگاه بخشـی از یـک     امـا در صـورتی  . صورت مرکزي توجیـه اقتصـادي نـدارد   هبکشی گازهاي طبیسیستم لوله

کشی گازهـاي  شود که از سیستم لولهمیتوصیه ،مترمربع باشد1000بیمارستان باشد و یا وسعت فضاي آزمایشگاه بیشتر از 
هـاي  اسـتفاده از کپسـول  ، امکـان ارمقـد ر مراکز مستقل آزمایشگاهی با مساحت کمتر از ایـن  د.طبی مرکزي استفاده گردد

.باشدمیتر مناسبها،با رعایت شرایط ایمنی نگهداري آنو کمپرسور هواي فشردهءاکسیژن و پمپ خال

مقدار و نقاط مصرف-4-6-2

:شودمیسه نوع گاز طبی استفاده پزشکیتشخیصي هاطور کلی در آزمایشگاههب

اکسیژن
وکیوم
هواي فشرده

:ها باید بر اساس جدول زیر طراحی گرددفشار در خروجیمقدار مصرف هر گاز و

در نظـر زیـر  هـاي هر گاز بایـد طبـق جـدول   يهاتعداد خروجینوع نیاز فضاهاي مختلف آزمایشگاه به گازهاي طبی و 
:گرفته شود

لیتر در دقیقهمقدار جریانفشار گازنوع گاز
400kpa106اکسیژن
300mm.Hg4040خالء

400هواي فشرده Kpa8080
هامقدار مصرف و فشار گازهاي پزشکی در خروجی-4-4جدول
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فضا/ اتاق 
هاي گازهاي طبیتعداد خروجی

هواي فشردهوکیوماکسیژن

 و 
ش

ذیر
پ

ونه
نم

ري
گی

110)نشسته(گیري خون اتاق نمونه
110گیري ویژهاتاق نمونه

نی
یبا

شت
011وشو و استریلشستپ

011سازياتاق محیط

نی
ف

ب
سی

آ
نی

بالی
ی 

اس
شن

011بیوشیمی

011شناسیخون*شناسیخون
011انعقاد

*شناسیایمنی
011شناسیایمنی
011شناسیسرم

011شناسیهورمون
011آنالیز ادرار و مایعات

*شناسیمیکروب

011شناسیباکتري
011شناسیویروس
011شناسیانگل
011شناسیقارچ

بیولوژي 
*مولکولی

Pre PCR011
PCR011

ب
سی

آ
سی

شنا حی
شری

ت

011اتاق مسئول فنی
011اتاق تکنیک

011سازي بافتآماده
011الم و بلوكفضاي نگهداري نمونه، 

ها به لحـاظ کـارکرد مسـتقل از    ي مختلف آنهاکه بخشاند، در صورتیمشخص شده*)(فضاهایی که با عالمت:نکته
.باشدکافی میتنها یک خروجی وکیوم و یک خروجی هواي فشرده بینیپیشیکدیگر در نظر گرفته نشوند، 

هاي گازهاي پزشکی در فضاهاي مورد نیازتعداد خروجی-5-4جدول
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هاکشی و محل خروجیلوله-4-6-3

از باید کـامالً هاخروجی.گردندروي میزهاي آزمایشگاهی نصب میهاي هواي فشرده و خالء برخروجی،در آزمایشگاه
صورتی کـه سیسـتم تولیـد مرکـزي     در .گیردتواند با کدگذاري رنگی صورت میموضوعاین . یکدیگر قابل تشخیص باشند

:موارد زیر حائز اهمیت است، رعایتکشی گازهاي طبیلولهگازهاي طبی براي آزمایشگاه انتخاب گردد، در

:مصالح.1

باشدمیشیرهاي قطع و وصل کشی شامل لوله، فیتینگ ومصالح لوله.
باشدصال لحیمی موئینگیتاز نوع الوله و فیتینگ بایدقطعاتاتصال.

از جنس برنجی یا برنزي و نوع قطع سـریع باشـند، همچنـین مخصـوص     بایدشیرهاي قطع و وصل .2
.طبی در نظر گرفته شوندگازهاي 

نصـب  قطـع و وصـل  ي شیرهايالزم است جعبه،هاي طبی به آزمایشگاههاي گازورود لولهمحلدر.3
متري نصـب  سانتی140تا 90در ارتفاع وصالحکارکنان ذيهمچنین این جعبه باید در دیدرس . گردد
آزمایشـگاه کشـی  ي لولـه گیـري فشـار شـبکه   هایی براي اندازهدر داخل این جعبه باید فشارسنج. شود
.بینی شودپیش

از باید قابل دسترس وتعمیر باشـند و شده،هاي در نظر گرفتهدر تمام موقعیتکشی گازهاي طبیلوله.4
.اري شوددفن آن در اجزاي ساختمان خودد

حاصـل  د تـا اطمینـان   نشوزداییروغن،کشی گازهاي طبی باید پیش از نصبدیگر اجزاي لولهلوله و.5
زدایـی  که عمل روغـن ها هیچ اثري از چربی و روغن وجود نداشته باشد، مگر آنکه در داخل لولهشود

.انجام شده باشدي لوله و فیتینگ قبالًي سازندهدر کارخانه
ي شیرها، الزم است سیستم اعالم خبر هم اضافه کشی گازهاي طبی، پس از جعبهلولهيبه هر شبکه.6

.را خبر کندفزایش یابد، کارکنان مرکزشده کاهش یا اکه فشار گاز از حدود تعیینشود تا درصورتی

هاي اکسیژنکپسول-4-6-4

:رعایت شودهاي اکسیژن یر باید در مورد کپسولنکات ز

ي آزمایشگاه باید تا حد امکان به حداقل برسد و ایـن  هادر فضاها کپسولا کردن و حرکت دادنجابج.1
.ي مخصوص حمل کپسول انجام گیردهاکار باید با استفاده از ترولی

هاي گازهاي طبی در داخـل  کپسوليهذخیرفضايشودتوصیه می،هابراي کاهش جابجایی کپسول.2
.باشدمیزهاي طبی در این حوزه قرار گیرد که بیشترین مورد مصرف گافنیيحوزه
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اسـتاندارد و تحقیقـات   يسسهؤميییدیهأتهاي اکسیژن مورد استفاده در آزمایشگاه باید حتماًکپسول.3
.صنعتی ایران را دارا باشند

ـ    سیلندرهاي گاز اکسیژن باید هر سال یک.4 اي طـور دوره هبار تعویض شوند و متصـدي سـیلندر بایـد ب
.نمایدسیلندر را از نظر نشت کنترل 

گونه تغییر شدید دمایی، تابش آفتاب یا بارش برف و باران، گرفتن سیلندرها باید به دور از هرمحل قرار.5
.باشدغیرهامکان اشتعال و مواد چرب مثل گریس و روغن و 

.از الیاف نایلون باشدجرقه بوده و عاري باید ضد،کنندمیلباس افرادي که با سیلندر اکسیژن کار .6
. باشند1ي مخصوص حمل کپسول باید داراي زنجیر اتصال به زمینهاترولی.7
.مناسب باشدياین اتاق باید داراي تهویه،هاي اکسیژن در اتاقی در بستهدر صورت نگهداري کپسول.8

1 Earth
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وماتیکئسیستم انتقال ن-4-7

هاي دریافت و ارسال است که به منظور جابجایی مکانیکی تجهیـزات  با ایستگاههااي از لولهشبکه،وماتیکیئسیستم انتقال ن
بـه جهـت کـاهش انـرژي و نیـروي      هـا ها و کتابخانهکارخانجات صنعتی، بانکها،ها، بیمارستاندر آزمایشگاهو اسنادهاو نمونه

توصـیه  وکنـد مـی این سیستم با هواي فشرده کـار  . گیردمورد استفاده قرار میهاتر در جابجاییانسانی و رسیدن به زمان کوتاه
ي هـا در آزمایشـگاه این سیستم به خصوص . شودنیز از این سیستم استفاده مستقل پزشکی تشخیصهاي شود در آزمایشگاهمی

یی آو اسـناد دیگـر کـار   تشـریحی شناسـی ي آسـیب هاها، ظروف ادرار و مدفوع، نمونه، نتایج آزمایشهابراي انتقال نمونهبزرگ
.داردبسیاري

وماتیکنئهاي سیستم انتقال مزیت-4-7-1

:به شرح زیر استطور مختصر هبسیستماینمزایاي کلی

کاهش نیروي انسانی.1
افزایش دقت انجام کار.2
تسریع فرآیندهاي مربوط به انجام آزمایش و اعالم نتیجه.3
افزایش ایمنی در جابجایی.4
هاامکان گرفتن آمار از کمیت و کیفیت جابجایی.5

کـه در تعریـف   پزشـکی یصتشخهاي وماتیک براي استفاده در آزمایشگاهنئمزایاي اختصاصی استفاده از سیستم انتقال
:باشدبه شرح زیر می،گنجندمیاین کتاب 

دیگرواحدي به واحدها از و المهاانتقال مطمئن نمونه.1
ي مدفوعها، ظروف ادرار و نمونهCBC ،PT ،PTTي لخته، هاانتقال سریع لوله.2
کنانکاهش اتالف وقت کار.3
هامدارك یا نمونهکاهش امکان بروز خطا در نتایج به هنگام جابجایی .4
ترین زمان ممکنیس آزمایشگاه در کوتاهئانتقال اسناد مالی به ر.5
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وماتیکنئهاي انتقال مشخصات فنی سیستم-4-7-2

:وماتیکی از اجزاي زیر تشکیل یافته استنئسیستم حمل و نقل 

و اسـناد را جهـت   هـا هاي حـاوي نمونـه  کپسولتوانمیدر این مناطق :)دریافت و گسیل(ها ایستگاه.1
بـا اسـتفاده از   . ها را دریافت کـرد رسیده از سایر بخشتهاي دیگر قرار داد یا مرسوالارسال به بخش

. خـروج مرسـوالت را تغییـر داد   وتوان سرعت ورودمی،هااین ایستگاهدرشدهنصبهاي کنترلی پنل
لـذا بایـد حـد    ؛نمایـد بررسیي خون را غیر قابل هامثل نمونههابرخی نمونهباال ممکن است سرعت

.دنموسرعت مناسب را براي هر مرسوله بسته به کاتالوگ سیستم انتخاب 
. شـوند مـی دمیده و مکیـده  هاها هواي فشرده است که این هوا با دمندهعامل انتقال کپسول:هادمنده.2

براي هـر  شودتوصیه می. باید انتخاب گرددها ها و وزن کپسولمتناسب با تعداد ایستگاههادمندهتوان
.گرفته شوددر نظریک دمنده ،مسیر عمودي یا رایزر

ولـی بـراي   ؛روند، داراي تنوع زیادي هستندمیکار ماتیکی بهنئویی که در سیستم انتقال هالوله:هالوله.3
میلیمتـري 160و یـا  میلیمتـري 110از دو سایز متـداول  شودتوصیه میها ها و بیمارستانآزمایشگاه

در دو نوع شفاف و مـات و یـا از جـنس    بوده ومقاوم PVCاز جنس هم معموالًهالوله. استفاده گردد
.استفاده شودشفاف PVCاز ها براي آزمایشگاهشود میباشند که توصیه میکربنات و یا استیل پلی

و سـایر  هـا هـا، دمنـده  ایسـتگاه يهمتشکل از یک کامپیوتر است که به شبک:ادوات کنترلی و نمایش.4
همچنـین  . گیردمیآن صورت يریزي عملکرد سیستم به واسطهاعضاي سیستم متصل است و برنامه

.ها توسط آن وجود داردامکان نمایش گرافیکی انتقال کپسول
و به یک صورت ده را بهاخر و ترافیک مسیردهندهأکشی، تقدم و تمتناسب با مسیر لوله:هامسیردهنده.5

. کنند تا اختالل در انتقال ایجاد نشودمیو سه به یک طراحی 
ـ ها اساسی در انتخاب آنياما نکته. ي مختلف وجود دارندهاها در ابعاد و اندازهکپسول:هاکپسول.6 نای

110کشـی  بـراي قطـر لولـه   . کشی با طول و قطر کپسول متناسـب باشـد  ست که شعاع انحناي لولها
میلیمتـر  1200و 800برابـر  میلیمتـر  160میلیمتـر و بـراي قطـر    650و 550شعاع انحناي میلیمتر، 

.ب با طول کپسول قابل انتخاب استمتناس

هاوماتیکی آزمایشگاهنئهاي انتقال نکات ویژه در سیستم-4-7-3

:دوماتیکی مناسب براي آزمایشگاه باید به نکات زیر توجه نمونئجهت طراحی و انتخاب سیستم انتقال 

.کشی متناسب با کاربرد در آزمایشگاه باشدانتخاب سایز مناسب لوله.1
.اختصاص تعداد مورد نیاز کپسول متناسب با تعداد پذیرش باشد.2
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ها باید به لحاظ دسترسی کارکنان، امکان نظارت، ایمنی، مجاورت انتخاب مکان مناسب نصب ایستگاه.3
.به رایزرها و تخریب حداقل سازه بررسی شود

هـا  آنتعمیر و نگهداريکه امکانصورت گیردايبه گونهبایدهامحل نصب و استقرار دمندهخاب انت.4
.به سهولت میسر باشد

. پشتیبانی انتخاب گرددياي مناسب در حوزهمحل اتاق کنترل مرکزي سیستم در نقطه.5
تعیین شده ،دهدمیرا افزایش در اثر حرارتلولهشدنجمعهاي پرخطر با دماي باال که احتمال مکان.6

.ها از غالف حرارتی استفاده شودو در آن مکان
شـدن  سرعت مناسب بر اساس کاتالوگ شرکت سازنده تعریف گردد تا از غیرقابـل اسـتفاده  يمحدوده.7

.به علت سرعت زیاد جلوگیري گرددهانمونه
اشـغال، تعـداد مرسـوالت، عـادي و     ، میـزان  واحـد هاي مورد نیاز در هر فضا متناسب با نـوع  ایستگاه.8

.اورژانسی بودن ارسال انتخاب شود
عنوان رزرو جهت عدم اختالل در کـار سیسـتم در صـورت هـر گونـه خرابـی احتمـالی        هیک دمنده ب.9

.گرفته شوددر نظر،اصلیيدمنده
ـ  که آزمایشگاه بخشی از یک بیمارستان باشد، ایستگاهدر صورتی.10 ک بایـد  هاي سیستم انتقـال نئوماتی

، هـا وجـود دارد ماننـد اورژانـس    گیـري در آن هایی کـه امکـان نمونـه   مجاور ایستگاه پرستاري بخش
و کاردیولوژي قرار گیرد و همچنـین بایـد یـک ایسـتگاه در آزمایشـگاه در قسـمت       هاي ویژهمراقبت

امکـان دریافـت   یوماتیک بایـد  در چنین حالتی سیستم انتقال ن. دهی وجود داشته باشدپذیرش و جواب
تر است مسیري جهـت  ناسبهمچنین م.ها را فراهم آوردها و ارسال جواب به بخشها از بخشنمونه

.هاي گرفته شده از آزمایشگاه به بانک خون وجود داشته باشدارسال خون
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کلیات-5-1

کلیات و مفاهیم-5-1-1

را به تشخیص پزشکیریزي و طراحی تأسیسات الکتریکی آزمایشگاهاین استاندارد، ضوابط و الزامات مورد نیاز در برنامه
:دهدشرح زیر ارائه می

کاربرديدامنه-5-1-2

پـردازد و تنهـا   ها نمـینواع ساختمانمعیارهاي طراحی تأسیسات الکتریکی ااین استاندارد، به مبانی و.1
.اختصاص یافته استتشخیص پزشکی آزمایشگاه هايویژگیبه 

، مطـابق  تشـخیص پزشـکی مسـتقل   ریزي و طراحـی آزمایشـگاه  ي کاربرد این استاندارد، برنامهدامنه.2
آزمایشـگاه  اما به برخـی نکـات   . تعاریف حدود و دامنه مشخص شده در فصل اول این مجموعه است

.شده استها نیز اشاره بیمارستانتشخیص پزشکی

الزامات طراحی-5-1-3

اعـم از  (هاي مختلف تأسیسات الکتریکی، باید تمامی نیازهـاي مـرتبط بـه ایـن تأسیسـات را      سیستم.1
ضمن ؛نمایندتأمیندر مواقع عادي و شرایط اضطراري ) غیرهتأسیسات فشار ضعیف، جریان ضعیف و

الکتریکیتأسیسات

تأسیسات
فشار ضعیف

هايسیستم
جریان ضعیف

هاي توزیع انرژي سیستم
الکتریکی فشار ضعیف

ایمنی و
الزامات عمومی

الکتریکی در آزمایشگاهتأسیساتریزي و طراحی مودار ضوابط و الزامات برنامهن-1- 5شکل 
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هـا  هاي درمانی، باید تعداد و ظرفیت آنتجهیزات اصلی در ابنیه1افزونگیکه با در نظر گرفتن الزامآن
اي انتخاب شود کـه بـروز اشـکال فنـی در یکـی از ایـن       به گونه) مانند منابع تغذیه انرژي الکتریکی(

.تجهیزات، کار کل مجموعه را مختل نسازد
توجـه بـه تغییـرات مـداوم     ، بـا  تشخیص پزشـکی آزمایشگاه هاي تأسیسات الکتریکی انتخاب سیستم.2

. بردار قرار گیـرد اي باشد که امکان توسعه و بهبود سیستم در آینده در اختیار بهرهفناوري، باید به گونه
نظر گرفتن شرایط اقلیمی و پارامترهـاي محیطـی محـل احـداث آزمایشـگاه، بایـد       که با درضمن آن

ت، بازدهی مطلوب و حـداقل اتـالف انـرژي    سهولت تعمیر و نگهداري، باالبودن ایمنی و دوام تجهیزا
.ها باشدمالك انتخاب سیستم

هاي درمانی در این کتاب ارائـه  و سایر بخشآزمایشگاه تشخیص پزشکینکات عمومی مشترك بین .3
ریزي و استاندارد برنامه«هاي جهت دسترسی به این نکات، به جلد دهم از مجموعه کتاب.نشده است

.رجوع شود»طراحی بیمارستان ایمن

1 Redundancy



الزامات عمومیتأسیسات الکتریکی ـ ................ ............................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

355 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

الزامات عمومی-5-2

عالوه بر آنچه که در بخش تأسیسات الکتریکی این مجموعه درج شده است، جهت جامع و کامل بودن اطالعات طراحـی و  
.، رعایت مقررات، مشخصات فنی، معیارها و استانداردهاي زیر نیز الزامی استآزمایشگاه تشخیص پزشکیریزي برنامه

:قررات ملی ساختمان الزامی استرعایت مباحث زیر از کتب م-5-2-1

ها در مقابل حریقحفاظت ساختمان«:مبحث سوم«
هاطرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان«:مبحث سیزدهم«
جویی در مصرف انرژيصرفه«:مبحث نوزدهم«

:هاي زیر الزامی استها و استانداردنامهرعایت مفاد آیین-5-2-2

ي اسـتاندارد و تحقیقـات   مؤسسه1937ي دهاي شمارهاستاندار«ها تأسیسات الکتریکی ساختمان
)1937-7و 1937-6، 1937-4، 1937-1هاي شماره(» صنعتی ایران

المللی الکتروتکنیک سیون بینیمدارك کم–IEC)   در مواردي که استاندارد ملی آن تهیـه نشـده
)باشد

:رییس جمهورریزي و نظارت راهبردي رعایت ضوابط مندرج در نشریات معاونت برنامه-5-2-3

مشخصــات فنــی عمــومی و اجرایــی تأسیســات برقــی کارهــاي «110-1ي ي شــمارهنشــریه
»تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار قوي: ساختمانی، جلد اول

مشخصــات فنــی عمــومی و اجرایــی تأسیســات برقــی کارهــاي «110-2ي ي شــمارهنشــریه
» تأسیسات برقی جریان ضعیف: ساختمانی، جلد دوم

بخش اولـمحافظت ساختمان در برابر حریق «111ي ي شمارهنشریه«
بخش دومـمحافظت ساختمان در برابر حریق «112ي ي شمارهنشریه«
مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان«89يي شمارهنشریه«
هاي جزئیات اجرایی تیپ تأسیسات الکتریکی ساختماننقشه«393يي شمارهنشریه«
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ع انرژي الکتریکیسیستم توزی-5-3

کلیات و مفاهیم-5-3-1

، جهت اطمینـان از صـحت کـارکرد    آزمایشگاه تشخیص پزشکیتوزیع انرژي الکتریکی در فضاهاي ياین بخش نحوه
.کندگرفتگی را عنوان میتجهیزات برقی و همچنین حصول ایمنی افراد در مقابل برق

هـاي فـاز،   است که شامل هـادي TN-Sاز نوع سیستم آزمایشگاهسیستم توزیع انرژي الکتریکی در .1
.باشدمی) PE(و هادي حفاظتی ) N(هادي خنثی 

و جلوگیري از اخالل در زمان قطـع بـرق شـهري، در ایـن     آزمایشگاه خدمات مستمر در يجهت ارائه.2
.باید از برق اضطراري استفاده شودآزمایشگاه

ی که به قطع برق شهر حسـاس  کامپیوترهاي شخصی و همچنین تجهیزات آزمایشگاهيجهت تغذیه.3
مـدارهاي تغذیـه   . اسـتفاده کـرد  ) UPS(هستند، در آزمایشگاه باید از بـرق اضـطراري بـدون وقفـه     

.تغذیه شوندUPS، باید از تابلوي UPSپریزهاي 
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سیستم زمین و همبندي-5-4

کلیات و مفاهیم-5-4-1

گرفتگی در اثر اتصالی فاز بـه  تواند خطر برقها، میهادي دستگاهيهاي حفاظتی زمین و همبندي بدنهاستفاده از هادي
هـادي  يبـه بدنـه  بـه صـورت مسـتقیم   به این منظور عالوه بر هادي حفاظتی زمین که . بدنه را تا حد زیادي کاهش دهد

:هاي زیر را از نظر الکتریکی به هم متصل کندک هادي همبندي اصلی، قسمتیشود، باید تجهیزات برقی وصل می

 هادي حفاظتی)PE(
 هادي خنثی)N(
هاي آبمانند لوله(ساختمان یهاي فلزي تأسیساتلوله(
 هاي کابلهاي تهویه و سینیمانند کانال(تأسیسات فلزي(
مانند اسکلت فلزي یا آرماتورهاي بتن مسلح(هاي اصلی فلزي ساختمان قسمت(

.فلزي گاز شهري ممنوع استياتصال هادي زمین به لوله: ادآوريی

ات طراحیالزام-5-4-2

اتصال هادي حفـاظتی  . ، تمامی تابلوهاي برق باید به شینه یا ترمینال زمین مجهز باشندآزمایشگاهدر .1
)PE (ياصـلی و یـا شـبکه   زمین تابلوهاي اصلی یا نیمـه يبه شینه یا ترمینال زمین، از طریق شینه

.گیردصورت میکشی مستقل زمین آزمایشگاه سیم
دار بوده و توسط هادي حفاظتی زمین بـه شـینه یـا ترمینـال     باید ارتشگاهآزمایتمامی پریزهاي برق .2

.کننده متصل شوندزمین تابلوي تغذیه
شوند، باید توسط هادي حفاظتی بـه زمـین متصـل    با کابل تغذیه میبه صورت مستقلتجهیزاتی که .3

فاز یا کابل ر سیستم تکسیمه دکابل سه(، یا باید سیم زمین به کابل اضافه شود ؛ به این منظورگردند
زرد ـسـبز   ترین ترمینال زمین، سـیم بـا هـادي بـه رنـگ      و یا از نزدیک) فازسیمه در سیستم سهپنج

متصـل  ) و یا پـیچ اتصـال بدنـه   (برقی مزبور يترمینال زمین وسیلهو سطح مقطع مناسب به) راهراه(
.گردد
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بـراي ایـن   . یا ترمینال زمـین متصـل گـردد   ها باید توسط هادي همبندي به شینه فلزي چراغيبدنه.4
به چراغ اول توسط یک هادي همبندي منظور اولین چراغ به ترمینال زمین متصل شده و چراغ بعدي 

.شوندبه هادي همبندي متصل میصورتها نیز به همین سایر چراغ. گرددمتصل می
وارد زیـر نیـز بایـد همبنـدي     گردند، معالوه بر تجهیزات برقی که به هادي زمین حفاظتی متصل می.5

:اضافی شوند
هاي فلزيبنديقفسه
میزهاي فلزي
هاي شستشوي فلزيسینک

ترمینال زمین-5-4-3

دارد، باید یک ترمینـال زمـین   وجود ها و تجهیزات دستگاهيدر هر یک از فضاهاي آزمایشگاه که نیاز به همبندي بدنه
طـول شـمش   . اندهش مسی است که با دو مقره به دیوار پیچ شدترمینال مذکور شامل یک قطعه شم. روي دیوار نصب شود

برابـر سـطح مقطـع    5/1سطح مقطع شمش مسـی نبایـد از   . شودمسی متناسب با تعداد انشعاباتی است که از آن گرفته می
یم با عایق به ها با سرسیم و یا کابلشو به ترمینال پیچ شده و توسط سکلیه انشعاب. هادي همبندي اتصالی به آن کمتر باشد

.گردندا تجهیزات مورد نظر متصل مییدستگاه يبه بدنه) راه راه(زرد ـرنگ سبز 

هادي زمین و همبندي-5-4-4

.تر باشدکوچک1-5هاي حفاظتی زمین و همبندي، نباید از مقادیر جدول سطح مقطع هادي.1
.ئه شده استهاي همبندي اراهاي حفاظتی زمین و هادياتصاالت هاديينحوه2-5در شکل .2

Rسطح مقطع هادي فاز 

)مربعمیلیمتر(

حداقل سطح مقطع هادي 
حفاظتی

)مربعمیلیمتر(

هادي همبندي اصلی
هادي همبندي اضافی)مربعمیلیمتر(

R < 16R6
ترین هادي برابر کوچک

حفاظتی مدار دو دستگاه 16 < R < 351610

R > 35R/225

طح مقاطع هادي حفاظتی و همبنديس-1-5جدول 
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رجـوع  ، بـه جـدول پیوسـت    آزمایشگاه تشخیص پزشکیي وجود همبندي در فضاهاي مختلف جهت مشاهده: ادآوريی
.شود

دستگاه برقی
با بدنه فلزي

هادي 
بیگانه

هادي زمین

الکترود
زمین

اسکلت 
ساختمان

تابلوي برق

تابلوي برق

تابلوي برق
زمینترمینال

)PE(هاي حفاظتی هادي

اصلی ترمینال
زمیناتصال

همبندي هادي 
اضافی

)PE(هادي حفاظتی 

همبندي اصلی

هاي حفاظتی زمین و همبندياتصاالت هاديينحوه-2- 5شکل 
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سیستم روشنایی-5-5

کلیات و مفاهیم-5-5-1

به طوري که از لحاظ سطح شدت ؛پردازدمین روشنایی مصنوعی مورد نیاز آزمایشگاه میأتيسیستم روشنایی، به نحوه
پـذیر  براي کار ایجاد شود، تعمیر و نگهداري تجهیزات این سیستم نیز به سـادگی امکـان  ییی، شرایط مناسبو کیفیت روشنا

قابـل قبـول   ) 1دما و شاخص بازتـاب رنـگ  (روشنایی آزمایشگاه، باید نور با شدت کافی و رنگ . بوده و ضمناً اقتصادي باشد
در فضـاهاي تمیـز   . هـا را فـراهم سـازد   ها و تغییر رنگ نمونهشواکنيهاي آزمایشگاهی، مانند مشاهدهبراي انجام فعالیت

تر شدن هر نوع آلودگی شده و به پاکیزه ماندن محیط کمک شـایانی  کلینیکی و پاراکلینیکی، شدت نور کافی موجب نمایان
سطح يفاصلهها، رنگ دیوارها، سقف و سطوح کاري، سطح شدت روشنایی در فضاي آزمایشگاه به نوع فعالیت. خواهد کرد

.ها بستگی داردها و محل قرار گرفتن چراغکاري تا چراغ

انتخاب چراغ و المپ-5-5-2

، بر اساس پخش نـور مناسـب و کـاهش شـدت خیرگـی،      آزمایشگاه تشخیص پزشکیانتخاب چراغ و المپ مناسب در 
.بازدهی سیستم روشنایی و کاهش مصرف برق خواهد بود

شـدت  همچنـین . تبعیت کنند5920، باید از استاندارد ملی سري هآزمایشگاهاي مورد استفاده در چراغ.1
با شـماره هاي مغناطیسی در اطراف تجهیزات روشنایی، نباید از شرایط عنوان شده در استانداردمیدان

EN / IEC 62493 تجاوز کند) که به عنوان استاندارد ملی پذیرفته شده است(2009ویرایش.
فضاي پذیرش، چراغ با المـپ فلورسـنت معمـولی یـا فلورسـنت      رودي والبی وبراي تأمین روشنایی .2

.شودکمپکت و با قاب لووردار پیشنهاد می
گیري، چراغ با المپ فلورسنت معمولی یـا فلورسـنت کمپکـت و بـا     براي تأمین روشنایی فضاي نمونه.3

بـا  ید از نـور موضـعی   باگیري ویژه، گیري خون یا نمونهدر فضاي نمونه. شودقاب لووردار پیشنهاد می
پیـدا کـردن رگ بـا    .گیري استفاده کردمحل نمونهسمت با قابلیت تنظیم تابش به نصب چراغ معاینه 

گیري خون، نباید دقیقا باالي سر موضع بنابراین چراغ سقفی محل نمونه. شودنور مایل بهتر انجام می
.گیري بوده و باید در طرفین آن نصب گرددنمونه

1Color Rendering Index (CRI)



سیستم روشناییالکتریکی ـ تأسیسات.. ........................................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

361 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، چراغ با المپ فلورسنت معمولی یا فلورسـنت کمپکـت و   یآزمایشگاهواحدهايروشنایی براي تأمین .4
هاي آزمایشگاه، از چراغ توان براي باالي میزهاي کار و زیر کابینتمی. شودبا قاب لووردار پیشنهاد می

.استفاده کرد) ١فضاي فعالیتبه عنوان نور (ا رفلکتوري یفلورسنت با قاب ساده 
هـا، چـراغ بـا المـپ فلورسـنت معمـولی یـا        داري، فضاي استراحت کارکنـان و رخـتکن  براي محیط ا.5

.شودفلورسنت کمپکت و با قاب لووردار پیشنهاد می
بـراي ایـن فضـا چـراغ بـا المـپ       . شو و استریل، باید از نوع ضد آب باشـند وهاي فضاي شستچراغ.6

.شودلیک ضدآب پیشنهاد میاي یا اکریفلورسنت معمولی یا فلورسنت کمپکت و با قاب شیشه
از چراغ شود کهتوصیه میهاي سرد و فریزرها، و اتاقسازيمحیطبراي فضاهاي پشتیبانی مانند اتاق .7

.شودبا المپ فلورسنت معمولی یا فلورسنت کمپکت و با قاب لووردار و یا رفلکتوري استفاده 
از شود توصیه میهاي برق و تأسیسات، تاقبراي سایر فضاهاي پشتیبانی مانند اتاق نظافت، انبارها و ا.8

.شودچراغ با المپ فلورسنت معمولی یا فلورسنت کمپکت و با قاب رفلکتوري استفاده 
و المـپ  یا پالسـتیکی ايحباب شیشهاز چراغ دیواري با شود توصیه میهاي بهداشتی، براي سرویس.9

اي یـا اکریلیـک   سقفی با قاب شیشـه روشویی و همچنین چراغ فلورسنت يمصرف در باالي آئینهکم
.شوداستفاده 

.چراغ راهروها در هر قسمت، باید از نوع چراغ مورد استفاده در همان فضا باشد.10
و ) سـوزي و زلزلـه  مانند آتـش (هاي اضطراري در مواقع بروز خطر براي هدایت افراد به سمت خروجی.11

اي عالئم دیواري و سقفی اسـتفاده  هغفضاهاي آزمایشگاه، باید از چراهمچنین مشخص کردن اسامی
هـاي عالئـم، بایـد بـا همـاهنگی گـروه       و چراغ٢هاي خروج اضطراريانتخاب محل نصب چراغ؛کرد

.صورت گیردمعماري 
، بـه بنـد  هـا سیستم روشنایی فعالیـت محـور در آزمایشـگاه   جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص .12

.این کتاب رجوع شود-5-5-8

شدت روشنایی-5-5-3

در مشخص شده وEN12464-1٣مبناي استاندارد ، برآزمایشگاه تشخیص پزشکیروشنایی فضاهاي مختلف شدت
.جدول پیوست ارائه شده است

500ل حـداق EN12464-1مبنـاي اسـتاندارد   بـر شدت روشنایی روي سطح میزهاي آزمایشـگاه،  .1
.شودنهاد میپیشلوکس

.شودمیپیشنهادلوکس500حداقل گیري شدت روشنایی روي موضع نمونه.2

1 Task Area
2 Exit

.وجود نداردغیرهو DIN ENو BS ENمشخص شوند، یکسان هستند و اختالفی بین ENاستانداردهاي ملی کشورهاي اروپایی که با کد تمامی ٣
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کنترل سیستم روشنایی-5-5-4

ورودي هـر فضـا پیشـنهاد    ، استفاده از کلید در نزدیکـی درِ آزمایشگاهبراي کنترل تجهیزات روشنایی .1
.شودمی

ـ شود کهپیشنهاد میهاي بخش پذیرش و راهروها، براي کنترل چراغ.2 ـ ا یـک  هر سه مدار را ب ا چنـد  ی
.استاپ کنتاکتور کنترل نمود/اي به عنوان استارتضربهيکلید شستی متصل به یک رله

و ي بهداشـتی هـا استراحت کارکنان، سـرویس اتاقدر شود کهتوصیه میبراي کاهش مصرف انرژي، .3
.شودها از سنسور حرکتی استفاده رختکن

بندي میزان شدت روشنایی اضطراري فضاهادرجه-5-5-5

اضطراري عبارت است از ضریبی از روشنایی در نظـر گرفتـه شـده در یـک فضـا کـه از طریـق سیسـتم بـرق          يدرجه
هـاي  نسـبت تعـداد چـراغ   . دهـد اضطراري روشن شده و در زمان قطع سیستم برق نرمال، همچنان به کار خـود ادامـه مـی   

.اسـت 1تر یا مساوي که مقداري کوچککنداضطراري را مشخص میيهاي نرمال، ضریب درجهاضطراري به تعداد چراغ
.اندارائه شده2-5اضطراري در جدول هايهدرج. شودگروه تقسیم می4هر فضا به ياضطراري بر حسب کاربريدرجه

روش تأمین روشنائی مصنوعیدرجه اضطراري

Aشودکل روشنایی فضاي مورد بحث از طریق سیستم اضطراري تغذیه می.

B
درصد از کل روشنایی فضاي مورد بحث از طریق سیستم برق 50تا 30حدود 

.شوداضطراري تغذیه می
Cشودکل روشنایی فضاي مورد بحث باید از طریق سیستم برق نرمال تغذیه می.

D

حد مشخصی براي تأمین روشنایی کل از سیستم برق اضطراري وجود ندارد و 
ضاي مورد بحث، درصدي از مهندس طراح بنا به شرایط معماري و کاربري ف

.کندروشنایی کل را از طریق سیستم برق اضطراري تأمین می

رجـوع  جدول پیوسـت  بهآزمایشگاه تشخیص پزشکیاضطراري فضاهاي مختلف هايدرجهي جهت مشاهده: ادآوريی
.شود

مین روشنائی از برق عادي یا اضطراريأتاضطراريي درجه-2-5جدول 
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رسانی به تجهیزات سیستم روشناییبرق-5-5-6

ـ فـاز  مدارهاي روشنایی تـک يکشی کلیهسیم.1 و بـراي  PG13.5حـداقل  يدر لولـه بـا انـدازه   د بای
میلیمتـر  5/1و توسط سیم مسی به مقطع حـداقل  PG16حداقليفاز در لوله با اندازهمدارهاي سه

.پذیردانجاممربع 
و در تمامی کلیدها، سیم فـاز توسـط کلیـد    انجام پذیرد به صورت کلید به کلید باید ها مداربندي چراغ.2

.نخواهد بودها متصل داري به چراغدر صورت قطع کلید، هیچ سیم برقبنابراین؛دوقطع ش
.تغذیه شوندUPSهاي خروج اضطراري باید از تابلوي عالئم و چراغيهاچراغ.3
.صورت پذیرد10Aتوسط کلید اتوماتیک مینیاتوري با جریان نامی باید ها حفاظت مدار چراغ.4

نصب تجهیزات سیستم روشنایی-5-5-7

، باید از فریم آماده و یا فـریم آهنـی   )برگرابیتس یا گچ(توکار در سقف کاذب گچی براي نصب چراغ.1
هاي توکار همچنین در سقف کاذب مدوالر، باید از چراغ. نمودساخته شده به عنوان نگهدارنده استفاده 

در هر دو حالـت، بایـد از اسـتحکام نصـب چـراغ اطمینـان       . هاي سقفی استفاده نمودمتناسب با مدول
.حاصل نمود تا در صورت بروز حادثه، موجب صدمات بیشتر نشود

.همبندي شده و به ترمینال زمین متصل شوند2-4-5بند4مورد ها باید طبق قاب فلزي تمامی چراغ.2

محورسیستم روشنایی فعالیت-5-5-8

در . شـود روشـن  ،در طراحی سیستم روشنایی، سعی بر این است که کل فضاي یک اتاق با یک سطح شـدت مفـروض  
مورد نیاز ،گیردمیانجام) فضاي فعالیت(بخشی از آن فضا که شدت روشنایی مورد نظر، براي فعالیت مشخصی که در حالی

سیسـتم روشـنایی   . در حد عبور و مـرور دارنـد  اغلبکمتر و ه سطح شدت، نیاز بفضاهاي پیرامونی محل فعالیت. خواهد بود
هاي مورد استفاده در هر فضا و به تبـع آن کـاهش   روشنایی است که کاهش چراغمحور، رویکرد جدیدي در طراحیفعالیت

.را به دنبال داردانرژي مصرفی روشنایی 

.نباید کمتر از مقادیر متوسط تعیین شده براي آن فعالیت باشدفعالیتفضايسطح شدت روشنایی در .1
. نیاز براي رفت و آمد کمتر باشـد پیرامونی، نباید از سطح شدت مورد يسطح شدت روشنایی در ناحیه.2

فعالیت، سطح شدت روشنایی کافی براي فضاهاي پیرامونی تولید نکنند، بایـد از  يهاي ناحیهاگر چراغ
ارائه شـده در شـکل  يمانند نمونه(نمودن کسري سطح روشنایی استفاده هاي سقفی براي تأمیچراغ

5-4(.
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باشند، باید تمامی نقاط اتاق یا فضاي مورد نظـر را  مشخص نشده ،فضاهاي کاري و مبلمانمحلاگر.3
.ک سطح شدت روشنایی یکسان در نظر گرفتیبا 

هـاي مـورد   چـراغ .ندای از سیستم روشنایی فعالیت محور ارائه شدههایهنمون2-5و 1-5هاينقشهدر .4
و چراغ فلورسنت وات40ها، چراغ فلورسنت رفلکتوري یا قاب ساده با یک المپاستفاده در این نقشه

.باشندمیوات40لووردار سقفی با دو المپ 

، بـه جـدول   آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی   ي مشخصات سیستم روشنایی در فضاهاي مختلف جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شودپیوست 

محور در آزمایشگاهسیستم روشنایی پیشنهادي فعالیتنمونه-1- 5نقشه

با روشنایی سقفینمونه سیستم روشنایی پیشنهادي فعالیت محور در آزمایشگاه-2- 5نقشه
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پریز برق-5-6

کلیات و مفاهیم-5-6-1

کیلـووات  2هیزات ثابت یا سیار با تـوان کمتـر از   رسانی به تج، جهت برقآزمایشگاه تشخیص پزشکیدر برقپریزهاي
.فاز باشندفاز، دوفاز و یا سهتوانند تکبرق میيپریزها. گیرندمورد استفاده قرار می

نصب پریزهاي برق-5-6-2

در فضـاهاي اداري و  . شـوند بـه صـورت توکـار اجـرا     آزمایشـگاه  پریزهاي برق در شود کهتوصیه می.1
.س و رختکن، باید پریزها به صورت توکار نصب شوندمانند سرویپشتیبانیهاي اتاق

شـده،  سانتیمتر از کـف تمـام  40در کنار میزهاي اداري باید ، آزمایشگاهارتفاع نصب پریزهاي برق در .2
سانتیمتر 110بهداشتیهاي مرطوب مانند سرویسروي میزهاي آزمایشگاه در ارتفاع میزها، در محیط

سـانتیمتر از کـف تمـام شـده و در فضـاهاي      110تاق برق و اتـاق سـرد   شده، در انبارها، ااز کف تمام
.باشدشده سانتیمتر از کف تمام40خدماتی دیگر مانند رختکن 

.دنشویی باید از نوع ضدآب باشبهداشتی و کنار روشویی و یا کنار ظرفپریزهاي برق سرویس.3
.مین به ترمینال زمین پریز متصل گردددار بوده و هادي اتصال زاز نوع ارتبایدتمامی پریزهاي برق.4

رسانی به پریزهاي برقبرق-5-6-3

بنـدي  هاي زیر تقسـیم روهها به گبه لحاظ اهمیت کاربردي آنآزمایشگاه تشخیص پزشکیدر مورد نیازتجهیزات برقی 
:شوندمی

پریزهاي برق عمومی
پریزهاي برق تغذیه تجهیزات
پریزهاي برق تغذیه وسایل کامپیوتري

طـور عمـومی در تمـامی    انـد و بـه  دستگاه مشخصی تعبیه نشدهياي برق عمومی براي تغذیهپریزه.1
دوسـوم ایـن پریزهـا از بـرق نرمـال و بقیـه از بـرق        يتغذیـه شود که توصیه می. فضاها وجود دارند

.انجام پذیرداضطراري 
این پریزهـا  يتغذیه. شونددستگاه مشخصی تعبیه میيتجهیزات، براي تغذیهيپریزهاي برق تغذیه.2

، به جز در تجهیزاتی که بیش از یک سري از آن نصب شـده و کـار   انجام پذیرداز برق اضطراري باید 
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حداقل یکی از این تجهیزات از بـرق اضـطراري و   باید در این موارد، . هر دو یا چند دستگاه یکی باشد
سایلی که قطع طوالنی مدت برق بـراي  ها و یا ویخچاليبراي تغذیه. دونبقیه از برق نرمال تغذیه ش

کـه مداربنـدي   شـود پیشـنهاد مـی  . باید از برق اضـطراري اسـتفاده شـود   ،کندها مشکل ایجاد میآن
پریزهاي روي کانتر آزمایشگاه، به صورت یک در میان انجام گردد تا در صورت بروز اشکال در یکـی  

مصرف و یا تجهیزات خاص، باید تجهیزات پريیهبراي تغذ. دار بمانندبرق،از مدارها، پریزهاي مجاور
.از مدار مستقل استفاده کرد

ها تعبیـه  هاي مرکز تلفن و مرکز اعالم حریق، در محل نصب این دستگاههر یک از دستگاهبرق زپری.3
.تغذیه شوندUPSاز برق اضطراري بدون وقفه یا شده و هر یک باید با یک فیدر مستقل 

آن از ترموسـتات  يهاي زمینی، پشت دستگاه نصـب شـده و مـدار تغذیـه    کوئلنفيتغذیهبرق زپری.4
.کندروي دیوار عبور میبرشده تعبیه

. شـوند هاي کـامپیوتري تعبیـه مـی   کامپیوتر یا سیستميپریزهاي برق وسایل کامپیوتري، براي تغذیه.5
آن دسـته از وسـایل   . دانجـام پـذیر  UPSاز برق اضـطراري بـدون وقفـه یـا     بایدتغذیه این پریزها

نیـز بایـد از پریزهـاي    ،نماینـد گیري شده را در خود ذخیره میآزمایشگاهی دیجیتالی که مقادیر اندازه
UPSتغذیه شوند.

داراي رنگ قاب متفاوت باشند تا امکـان  UPSشود که پریزهاي برق نرمال، اضطراري و توصیه می.6
.وجود داشته باشدها از یکدیگر تشخیص آن

و PG13.5حـداقل سیمه و در لوله با اندازه سهباید فاز، کشی کلیه مدارهاي پریزهاي برق تکسیم.7
و توسـط سـیم مسـی بـه مقطـع      PG16حـداقل  سیمه و در لوله با اندازه فاز، پنجبراي مدارهاي سه

.پذیردمیلیمتر مربع انجام 5/2اقل حد
شـوند و تـوان   فهرست تجهیزات آزمایشگاهی که بـه پریـز بـرق متصـل مـی     4-5و 3-5در جداول .8

.ها ارائه شده استمصرفی آن

توان مصرفی )تغذیه اضطراري(نام تجهیزات
)وات(

2000لیتري40اتوکالو رومیزي 
250الکتروفورز اتوماتیک

250الکتروفورز دستی
2000يلیتر108درجه 37انکوباتور 
2000لیتريCO2108انکوباتور 

1500آناالیزر بیوشیمی
40)کاناله100(آنالیزر سدیمان 
300تیشو پروسسور
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توان مصرفی )تغذیه اضطراري(نام تجهیزات
)وات(

1000هوازيدستگاه کشت بی
1000دستگاه کشت خون و مایعات بدن

500)با هولدر اضافه فالکون(دار شاخه یخچال32سانتریفیوژ 
800شاخه24سانتریفیوژ 

1000تریفیوژ میکروهماتوکریتسان
800دارسانتریفیوژ یخچال

800سایتو سانتریفیوژ
2500آزمایشگاهی-30فریزر 

500خچال آزمایشگاهیی
500خچال بانک خونی

850ست االیزا
800سروفیوژ

660فروزن سکشن
55کوآگلومتر اتوماتیک

40گاما کانتر
21نفلومتر

445نوار خون ادرار

توان مصرفی )تغذیه نرمال(نام تجهیزات
)وات(

2000)دیونایزر(آب مقطرگیري 
40آنالیزور الکترولیت

2800درجه37بن ماري 
2000بن ماري معمولی

35متربیلی روبین
50پرینتر لیبل

1100تیشو امبدینگ
200)حمام پارفین(تیشو فلوت 

1000آمیزي المدستگاه رنگ

UPSبه پریز برق اضطراري یامتصلتجهیزات آزمایشگاهی-3-5جدول 
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توان مصرفی )تغذیه نرمال(نام تجهیزات
)وات(

200رفراکتومتر
1000سمپلر متغیر

100سینراتور
300شیکر ایمنولوژي

440شیکر لوله
20شیکر هماتولوژي

300شیکر و انکوباتور پالکت
1900فتومتر

80فور بزرگ
400کانتر دیف
700کلنی کانتر
450المپ وود
20میکروتوم

10میکروسکوپ دارك فیلد
10میکروسکوپ دوچشمی

60میکروسکوپ فلورسانس
500هود فیوم

400هود کانوپی
500شناسیهود میکروب

، به جدول پیوسـت  آزمایشگاه تشخیص پزشکیي مشخصات پریزهاي برق در فضاهاي مختلف جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شود

به پریز برق نرمالمتصلهیزات آزمایشگاهیتج-4-5لجدو
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رسانی به تجهیزاتبرق-5-7

کلیات و مفاهیم-5-7-1

2هاي بیشتر از کیلووات توسط پریز برق و براي توان2، با توان کمتر از شکیآزمایشگاه تشخیص پزتجهیزات يتغذیه
.پذیردکیلووات توسط کابل تغذیه مستقل انجام می

رسانی به تجهیزاتبرق-5-7-2

، اگر دستگاه مجهز به یک تابلوي برق مستقل باشد، یک کابـل بـرق از   آزمایشگاهدر تجهیزات برقی .1
در صـورت عـدم وجـود تـابلوي     . ابـد یودي تابلوي مذکور اتصال مـی به ترمینال ورآزمایشگاه تابلوي 

مستقل، باید یک تابلو مجهز به یک کلید اتوماتیک متناسب با توان دستگاه، روي دیـوار نزدیـک بـه    
به این تابلو و از خروجی کلید اتوماتیـک آن بـه   آزمایشگاه دستگاه نصب شده و کابل تغذیه از تابلوي 

.اتصال یابدترمینال ورودي دستگاه
بنابراین براي اتصال کابل تغذیه از دیـوار کنـار   . شوندمعموالً کنار دیوار نصب میآزمایشگاه تجهیزات .2

کابـل  شـود توصیه مـی مرکزي فضا قرار گرفت، ياما اگر دستگاه در منطقه. شوددستگاه استفاده می
در فضاهایی از آزمایشگاه کـه  . ابدقابل انعطاف فلزي، از سقف به دستگاه اتصال یيتغذیه توسط لوله

.باشدتجهیزات از کف مجاز نمیيدارند، تغذیهيشوکف
، از طریـق تابلوهـاي نصـب شـده در فضـاي      آزمایشگاهرسانی به تجهیزات تهویه و تخلیه هواي برق.3

ت اما براي کنترل سیستم تهویه، از سنسـور یـا ترموسـتا   . پذیردها انجام میها و اگزاست فنهوارسان
.هوارسان کشیده شوديشده در فضاي آزمایشگاه، باید یک کابل کنترل به محل تابلوي تغذیهنصب

ها با سیستم اعالم حریق اینترالك شـوند تـا در زمـان بـروز حریـق، از      ها و اگزاست فنباید هوارسان.4
.ایجاد جریان هوا و تزریق هواي تازه به محل حریق جلوگیري به عمل آید
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برقتابلوهاي -5-8

کلیات و مفاهیم-5-8-1

از سـه تـابلوي مسـتقل بـرق     باید ، آزمایشگاه تشخیص پزشکیي تجهیزات و تأسیسات برقی رسانی به کلیهجهت برق
.ودشاستفاده UPSنرمال، برق اضطراري و

الزامات طراحی تابلوهاي برق-5-8-2

روشـنایی بـراي سیسـتم   بایـد  جریان نامی کلیدهاي اتوماتیـک مینیـاتوري نصـب شـده در تابلوهـا،      .1
دهـی  در انتخـاب ظرفیـت جریـان   . شـود انتخـاب  آمپر 16آمپر و براي مدار پریزها حداقل 10حداقل 

.دنجواري و افزایش دما نیز مد نظر قرار گیرکلیدهاي مینیاتوري، باید ضرایب هم
و از 6KAمنظور تأمین حساسیت قطع، استفاده از کلیدهاي مینیاتوري بـا حـداقل جریـان شکسـت     به.2

.شودتوصیه می3ي جریان کنندهس محدودکال
.شودتوصیه میXLPEهاي در صورت استفاده از کلیدهاي جریان باقیمانده، استفاده از سیم یا کابل.3
براي جلوگیري از قطع کار تابلو در اثر سوختن یکی از وسـایل حفـاظتی آن، بـراي هـر گـروه از ایـن       .4

تـوان  در صورت خرابی هر وسیله، به راحتـی مـی  . شودبینی پیشحداقل یک عدد رزرو باید تجهیزات 
.مدار آن را به وسیله حفاظتی رزرو متصل نمود

نصب تابلوهاي برق-5-8-3

فریم فلزي مناسبی ساخته شود تا تابلوهـا بـه آن پـیچ    ،، باید در محل استقرار تابلوآزمایشگاهبراي نصب تابلوهاي برق 
.توانند توکار، نیمه توکار یا روکار باشندمیتابلوها. قوع حادثه جلوگیري شودوها در زمان شوند و از جابجایی یا سقوط آن
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سیستم تلفن-5-9

کلیات و مفاهیم-5-9-1

هاي ، الزم است از سیستم تلفنی شامل دستگاهآزمایشگاه تشخیص پزشکیجهت تأمین ارتباط تلفن داخلی و شهري در 
ارتباطات تلفنی از طریق دسـتگاه  . یزها و ترمینال تلفن استفاده کردتلفن، پریزهاي تلفن، ترمینال و مدارهاي ارتباطی بین پر

.شودمرکز تلفن انجام می

الزامات طراحی سیستم تلفن-5-9-2

درصد بیش از تعـداد  20با ظرفیت حدود ) MDF(ترمینال اصلی تلفن ي، باید یک جعبهآزمایشگاهدر .1
.پریزهاي تلفن مجموعه نصب گردد

هاي فرعـی آزمایشـگاه از یـک سـو و از     ، توسط کابل تلفن به ترمینالهآزمایشگاترمینال اصلی تلفن .2
.ابدیطرف دیگر به مرکز تلفن اتصال می

.گیرنددر اتاق سرور قرار ترمینال اصلی تلفنيتلفن و جعبهمرکز شود کهپیشنهاد می.3
40ارتفـاع  حداقل یک پریـز تلفـن در نزدیکـی میـز کـار در      باید آزمایشگاه، هاي کدام از بخشدر هر.4

در صورتی که میزهاي آزمایشگاهی فضـاي بزرگـی را پوشـش    . سانتیمتر از کف تمام شده تعبیه شود
براي حصـول  .گرددحداقل یک پریز تلفن روي میزهاي آزمایشگاه نیز تعبیه شود کهتوصیه میدهند، 

ود که در هـر اتـاق   شاطمینان از وجود حداقل یک پریز تلفن سالم در هر اتاق آزمایشگاه، پیشنهاد می
.بینی شودپریز تلفن پیش2حداقل 

سـانتیمتر  40یک پریز تلفن در ارتفاع بایدهاي کار اداري و کنار کانتر پذیرش،در کنار هر یک از میز.5
.شده تعبیه شوداز کف تمام

.شده تعبیه شودسانتیمتر از کف تمام160یک پریز تلفن در ارتفاع باید روي دیوار آبدارخانه، .6
.دوانجام شPG13.5توسط لوله به اندازه باید کشی سیستم تلفن، لوله.7

رجـوع  ، بـه جـدول پیوسـت    آزمایشگاه تشخیص پزشـکی ي پریزهاي تلفن در فضاهاي مختلف جهت مشاهده: ادآوريی
.شود
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سیستم اینترکام-5-10

کلیات و مفاهیم-5-10-1

هـاي مسـتقل،   در آزمایشـگاه . گیري نـدارد زي به شمارهاینترکام، ارتباطی دوطرفه و سریع است که نیايوسیلهارتباط به
، جهـت  )به عنوان بخشی از یک بیمارستان(وابستههاي اما در آزمایشگاه. سیستم اینترکام تنها در کانتر پذیرش کاربرد دارد
.شودبینی سیستم اینترکام پیشباید ، )هاي مورد نیازو سایر بخش(ایجاد ارتباط سریع بین آزمایشگاه و بخش جراحی

الزامات طراحی سیستم اینترکام-5-10-2

ـ و آزمایشگاه تشـخیص پزشـکی  گوشی دستگاه اینترکام در اتاق سرپرست باید ها، در بیمارستان.1 ا در ی
دستگاه مرکزي، در ایستگاه پرستاري بخـش جراحـی قـرار    ه وشدنصب ایستگاه پرستاري آزمایشگاه 

.دریگ
.شودمتصل ن، به دستگاه مرکزي توسط کابل تلفباید آزمایشگاهاینترکام .2
.دوانجام شPG13.5توسط لوله به اندازه باید کشی سیستم اینترکام، لوله.3

، بـه جـدول پیوسـت    آزمایشگاه تشخیص پزشکیي وجود سیستم اینترکام در فضاهاي مختلف جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شود
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سیستم احضار پرستار-5-11

کلیات و مفاهیم-5-11-1

.شودبینی پیشسیستم احضار پرستار باید بدحال به امکان درخواست امداد در آزمایشگاه، جهت دسترسی بیماران

الزامات طراحی سیستم احضار پرستار-5-11-2

هـاي  ها یـا آزمایشـگاه  در بیمارستان(.در بخش پذیرش نصب شودباید دستگاه مرکزي احضار پرستار، .1
).گرددنصب میآزمایشگاه ایستگاه پرستاري در،بزرگ

.نصب گرددگیري در نزدیکی صندلی نمونهاحضار یک شستی شودتوصیه میگیري ضاي نمونهدر ف.2
.یک شستی احضار نصب گرددشودتوصیه میگیري نمونهباالي تخت در .3
یک شستی آویز احضار پرستار در کنار توالت نصب گردد، به شودتوصیه میهاي بهداشتی در سرویس.4

نیـز  بهداشـتی بـاالي در ورودي سـرویس  . آن دسترسی داشـته باشـد  که بیمار بدحال بتواند بهطوري
.چراغ اخطار احضار نصب گرددشودتوصیه می

کابـل مـورد اسـتفاده،    .دوانجام شPG13.5توسط لوله به اندازه باید کشی سیستم احضار پرستار، لوله.5
.دستگاه احضار پرستار داشته و یکسان نیستي ي سازندهکارخانهبستگی به 

، بـه جـدول   آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی   ي وجود سیستم احضار پرستار در فضاهاي مختلـف  جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شودپیوست 
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سیستم اعالم حریق، دود و گاز-5-12

کلیات و مفاهیم-5-12-1

،آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی   ي وقوع حریق، باید در سوزي و تعیین محل دقیق یا محدودهبه منظور اعالم خطر آتش
.بینی شودپیشم اعالم حریق سیست

الزامات طراحی سیستم اعالم حریق-5-12-2

.شودپذیر هوشمند توصیه میسیستم اعالم حریق آدرسبینیپیش،آزمایشگاهبراي .1
در فضاهایی که گاز شهري . دتکتورهاي مورد استفاده در فضاهاي آزمایشگاه، از نوع دودي خواهند بود.2

.دشوشخیص نشتی گاز هم استفاده شود، باید از سنسورهاي تاستفاده می
بایـد از  ،)شـو و اسـتریل  ومانند فضـاي شسـت  (که در فضا از مواد قابل اشتعال استفاده شود درصورتی.3

.دودي استفاده گردد/دتکتورهاي حرارتی و یا ترکیبی حرارتی
.شوداستفاده ي از دتکتورهاي دودبایدبراي فضاهاي اداري، رختکن، استراحت و انبار،.4
.شوداستفاده از دتکتور حرارتی بایدآبدارخانهدر.5
باید از شسـتی  هاي اضطراري، ها و خروجیموتورخانه، راه پلهورودي درِ، آزمایشگاهورودي در کنار درِ.6

.باشدشده کف تمامسانتیمتر از 140بایدارتفاع نصب شستی اعالم حریق،. اعالم حریق استفاده شود
در صورت . باشد55dBسطح شدت زنگ یا آژیر اعالم حریق نباید بیش از براي رعایت حال بیماران، .7

با افزایش تعداد زنگ یا آژیر اعالم حریق، این مشکل شود کهتوصیه میباال بودن سطح نویز محیط، 
.را رفع کرد

.هوا، باید با سیستم اعالم حریق اینترالك گردنديهاي تهویه و تخلیهسیستم.8
کابـل سیسـتم اعـالم    .دوانجام شـ PG13.5توسط لوله به اندازه باید م حریق، کشی سیستم اعاللوله.9

کشی سیسـتم اعـالم   لولهشود کهتوصیه می. استmm2 1.5×2حریق، کابل شیلددار نسوز به مقطع 
.فوالدي گالوانیزه انجام پذیرديحریق توسط لوله

، بـه جـدول   آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی   لـف  در فضـاهاي مخت اعالم حریق ي وجود سیستم جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شودپیوست 



کامپیوترييستم شبکهیستأسیسات الکتریکی ـ .. ........................................آزمایشگاه تشخیص پزشکی

375 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کامپیوترييستم شبکهیس-5-13

کلیات و مفاهیم-5-13-1

کـامپیوتري  يتجهیزات شـبکه آزمایشگاه، باید در این آزمایشگاه تشخیص پزشکیدر ITبه منظور استفاده از امکانات 
.نصب گردد

کامپیوترييالزامات طراحی سیستم شبکه-5-13-2

)سـوکت (شبکهدر کنار پریز. بینی شودپیش)سوکت(شبکهپریزکیحداقل بایدري،براي هر میز ادا.1
.نیز تعبیه گرددUPSمورد استفاده براي کامپیوترها باید یک پریز 

بینـی  پیش)سوکت(یک پریز شبکهباید ،براي تجهیزات آزمایشگاه که امکان اتصال به شبکه را دارند.2
.شود

در . شـوند سوئیچ نصب شده در رك متصـل مـی  /کابل شبکه به هاب، توسط)سوکت(پریزهاي شبکه.3
نیـز بـه   ) هـا (سوئیچ . یک سوئیچ استفاده خواهد شدازکه فضاي آزمایشگاه کوچک باشد، تنهاصورتی

.شوندسرور متصل می
هـا  د و کابل تمامی سوئیچنگیرقرار در اتاق سرور باید ،سازيرك سرور شامل تجهیزات سرور و ذخیره.4

.دوپچ پنل اتاق سرور متصل شبه 
کابـل مـورد   .دوانجـام شـ  PG13.5توسط لوله به انـدازه  باید کامپیوتري، يکشی سیستم شبکهلوله.5

CATاستفاده براي شبکه کامپیوتري،  غیرفوالدي ،کشیکه سیستم لولهدر صورتی. شودپیشنهاد می7
.از کابل شیلددار استفاده گرددشود توصیه میباشد، 

.ارائه شده است،شوندفهرست تجهیزات آزمایشگاه که به شبکه متصل می5-5ول در جد.6

آزمایشگاهتجهیزات
ایمنواسی اتوماتیک کوچک آزمایشگاهی-30فریزر 

پرینتر لیبل فور بزرگ
تیشو پروسسور کریتیکال آناالیزر

)حمام پارفین(تیشو فلوت  کوآگلومتر اتوماتیک
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آزمایشگاهتجهیزات
هوازيدستگاه کشت بی ما کانترگا

دستگاه کشت خون و مایعات بدن نوار خون ادرار
ست االیزا خچال آزمایشگاهیی

سل کانتر فول دیف خچال بانک خونی
لیتري40اتوکالو رومیزي  آناالیزر اسپرم

الکتروفورز اتوماتیک آناالیزر بیوشیمی
لیتري108درجه 37انکوباتور  )کاناله100(آنالیزر سدیمان 

اسی اتوماتیک بزرگایمنو آنالیزور الکترولیت

، آزمایشگاه تشـخیص پزشـکی  در فضاهاي مختلف )هاسوکت(کامپیوترييشبکهپریزهاييجهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شودبه جدول پیوست 

تجهیزات دیجیتالی آزمایشگاه-5-5جدول 
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بستهستم دوربین مداریس-5-14

کلیات و مفاهیم-5-14-1

باید تجهیزات دوربین مداربسـته  آزمایشگاها، در این و ثبت رخدادهآزمایشگاه تشخیص پزشکیبه منظور افزایش ایمنی 
.نصب گردد

الزامات طراحی سیستم دوربین مداربسته-5-14-2

. دید مناسب نصـب گـردد  ي، باید دوربین مداربسته با زاویهآزمایشگاهخروجی /وروديهايموقعیتدر .1
.ها قابل تشخیص باشدکه تردد افراد و صورت آنبه طوري

توان دوربـین را در مـوقعیتی قـرار داد کـه     اما می. باشدنصب دوربین مجاز نمیگیري، نمونهيدر فضا.2
.گیري را ثبت نمایدتردد افراد به بخش نمونه

این سوئیچ نیز بـه  شده ومتصل CCTVترین سوئیچ سیستم به نزدیکبایدکابل خروجی هر دوربین،.3
.ابدیدستگاه ضبط دیجیتالی تصاویر اتصال 

پذیرش و یا در فضايرا در نمایشگرهاي مربوطهو CCTVستگاه ضبط و پخش دشود که میتوصیه.4
.قرار داد) درصورت وجود(نگهبانی آزمایشگاه

کابل مورد اسـتفاده  .دوانجام شPG13.5توسط لوله به اندازه باید کشی سیستم دوربین مداربسته، لوله.5
تفاده از سیستم دیجیتالی، کابل مـورد  در صورت اس. بستگی به نوع و سیستم دوربین انتخاب شده دارد

.خواهد بوداستفاده، کابل شبکه کامپیوتري 
.استدوربین مدار بسته ارائه شدهسیستم بلوك دیاگرام از ايهنمون3-5در شکل .6

، به جـدول پیوسـت   آزمایشگاه تشخیص پزشکیدر فضاهاي مختلف دوربین مدار بسته ي وجود جهت مشاهده: ادآوريی
.ودرجوع ش

در آزمایشگاهن مداربسته نمونه دوربیسیستم بلوك دیاگرام-3- 5شکل 
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سیستم صوتی-5-15

کلیات و مفاهیم-5-15-1

، سیستم صـوتی مـورد اسـتفاده    آزمایشگاه تشخیص پزشکیبه منظور اعالن خبر، پخش موزیک و یا فراخوانی افراد در 
.گیردقرار می

الزامات طراحی سیستم صوتی-5-15-2

.بینی شودسیستم صوتی پیشباید ، آزمایشگاهدر فضاهاي عمومی مانند پذیرش، انتظار و راهروهاي .1
.پذیردانجام وات سقفی با ترانسفورماتور تطبیق امپدانس 5یا 3از طریق بلندگوهاي باید پخش صوت .2
براي کنترل سطح شدت صوتی بلندگوها، باید در ابتداي مسیر هر بلندگو، یک عـدد ولـوم کنتـرل بـا     .3

شـدت صـوت در   با توجه به افزایش. توان برابر یا بیشتر از جمع توان بلندگوهاي آن مدار نصب گردد
مسـتقل از مـدار بلنـدگوهاي    ،شـده در راهـرو  که مدار بلندگوهاي نصبشود توصیه میفضاي راهرو، 

.فضاي انتظار باشد
. براي جلوگیري از بازگشت موج به مدار، باید در انتهاي هر مدار سیستم صوتی مقاومت نصب شود.4
کابل سیسـتم صـوتی، کابـل    .دونجام شاPG13.5توسط لوله به اندازه باید ،کشی سیستم صوتیلوله.5

.باشدمیmm2 1.5×2شیلددار به مقطع 
.استصوتی ارائه شدهسیستم بلوك دیاگرام از ايهنمون4-5در شکل .6

، بـه جـدول پیوسـت    آزمایشگاه تشـخیص پزشـکی  در فضاهاي مختلف صوتی ي وجود سیستم جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شود

در آزمایشگاهنمونه صوتی سیستم بلوك دیاگرام-4- 5شکل 
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سیستم تصویري-5-16

مفاهیمکلیات و -5-16-1

سیستم تصویري مـورد اسـتفاده   ،آزمایشگاه تشخیص پزشکیهاي تلویزیونی در پخش برنامهرايبشود که پیشنهاد می
.قرار گیرد

تصویريالزامات طراحی سیستم -5-16-2

.بینی شودپیشدر فضاي انتظار و استراحت کارکنان، پریز تلویزیون شود که توصیه می.1
د در فاصله مناسبی از سقف نصب گردد تا امکان استقرار تلویزیـون  پریز تلویزیون در فضاي انتظار، بای.2

.در کنار پریز تلویزیون، باید یک پریز برق میز تعبیه شود. در زیر سقف مهیا گردد
هاي آزمایشگاه نباشد، باید بعد اگر آنتن تلویزیون مورد استفاده، قادر به تأمین توان مورد نیاز تلویزیون.3

.یر سیستم آنتن مرکزي استفاده کرداز آنتن از آمپلی فا
کابل مورد اسـتفاده، کابـل   .دوانجام شPG13.5توسط لوله به اندازه باید کشی سیستم تصویري، لوله.4

.باشدکواکسیال می

، بـه جـدول پیوسـت    آزمایشگاه تشخیص پزشکیدر فضاهاي مختلف تصویري ي وجود سیستم جهت مشاهده: ادآوريی
.رجوع شود
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الکتریکی فضاهات تأسیساتجدول مشخصا-5-17
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:منابع و مآخذ معماري

؛هاي تشخیص پزشکیهاي استاندارد مدیریت کیفیت در آزمایشگاهدستورالعمل؛ي کل آزمایشگاه مرجع سالمتاداره-
.ي اخبار آزمایشگاهماهنامه: تهران

مدیریت ي؛ ادارههاي مولکولیي ایمنی در انجام آزمایشاجراي برنامهدستورالعمل آزمایشگاه مرجع سالمت؛ -
.1387تضمین کیفیت؛ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش : تهران؛اعتبار بخشی بیمارستان در ایراناستانداردجعفري، غالمعلی و همکاران؛ -
ارزشیابی مراکز و مؤسسات درمانی کشور؛ي بخشی امور درمان، ادارهپزشکی، معاونت درمان، دفتر نظارت و اعتبار

.1389؛صدامرکز نشر
؛بخش آزمایشگاه بیمارستان در ایران–راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی جعفري، غالمعلی و همکاران؛ -

ي ادارهبخشی امور درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت درمان، دفتر نظارت و اعتبار: تهران
.1391؛صدامرکز نشرارزشیابی مراکز و مؤسسات درمانی کشور؛

سسه فرهنگی ؤم:تهران؛چاپ دوم،مفاهیم پایه در طراحی معماري بیمارستان؛تاغالمرضا و حامد یکی،شامقلی-
.1391؛انتشاراتی سروش دانش

هاي مدیریت در آزمایشگاهکتاب کار اصول: هاي پزشکیاصول مدیریت در آزمایشگاه؛ محمد جواد،غروي-
.1388میرماه؛ : ي آزمایشگاه؛ تهراني تأسیس و ادارهنامهشناسی و تشخیص طبی به انضمام آیینآسیب

شرکت خانه : ؛ تهرانریزي فضاهاي درمانی راهنماي جامع طراحیبرنامهي سعید پرویزیان؛ ؛ ترجمهجین،مالکین-
.1384سازي ایران؛ 

ی صحیح بیماران در بخش بستري و سرپایی، انتقال خون، درمان دارویی، اعمال یالین شناساگایدمستوفیان، فرناز؛ -
وزارت بهداشت، : نامه، تهران؛ بخشجراحی و اقدامات آزمایشگاهی به منظور کاهش وقوع اتفاقات ناخواسته بهداشتی

.1388درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت سالمت؛ 
. لیست نهایی بیمارستانچک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی؛ -
؛الزامات خاص براي کیفیت و احراز صالحیت-هاي پزشکیآزمایشگاه؛ي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانؤسسهم-

.1386: چاپ اول؛ تهران
دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی؛آزمایشگاه مرجع سالمت،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

(GPL)در آزمایشگاه تشخیص مولکولی.
؛ ساختار و تشکیالت پیشنهادي مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمایشگاه مرجع سالمت-

.تهرانهاي درمان و بهداشت؛ي امور آزمایشگاههاي دانشگاه و ادارهي آزمایشگاههماهنگی و نظارت بر شبکه

.1387؛ تهران؛ هاي پزشکیي امور آزمایشگاهآیین نامه تأسیس و اداره،درمان و آموزش پزشکی،وزارت بهداشت-
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معاونت بهداشت، مرکز مدیریت شبکه و ارتقاي سالمت، آزمایشگاه مرجع ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-
. 2و1درمانی، سطوح -هاي مراکز بهداشتیي آزمایشگاهبندي شبکهسطحدستورالعمل نظام ؛ سالمت

دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ ، توسعه مدیریت و منابعوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت -
.1391؛پندار نیک: تهرانبخش زایمان؛، ؛ جلد پنجمریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ -
.1391؛پندار نیک: تهران؛جلد ششم، بخش اورژانس؛ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ -
.1391؛پندار نیک: تهرانها و الزامات عمومی؛استاندارد، دهمجلد ؛ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛جراي ساختمان، دفتر توزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و ا-
.1388، نشر توسعه، ها در برابر حریقحفاظت ساختمان: مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-
.1388، نشر توسعه، الزامات عمومی ساختمان: چهارممقررات ملی ساختمان، مبحث 

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-
.1388، نشر توسعه، هاي ساختمانیمصالح و فرآورده: مقررات ملی ساختمان، مبحث پنجم

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر توزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام -
.1388، نشر توسعه، آسانسور و پله برقی: مقررات ملی ساختمان، مبحث پانزدهم

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛ وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-
.1388، نشر توسعه، تأسیسات بهداشتی: شانزدهممقررات ملی ساختمان، مبحث 

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-
.1388، نشر توسعه، بندي و تنظیم صداعایق: مقررات ملی ساختمان، مبحث هجدهم

جراي ساختمان، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛ وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و ا-
.1388، نشر توسعه، جویی در مصرف انرژيصرفه: مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزدهم

http://port.health.gov.ir/lab/CSتآزمایشگاه مرجع سالم-

- Academy Of Medicine of Malaysia; Guidelines On Laboratory Construction And Design
(Version 1/2004); Malaysia; 2005.

- American Institute of Architects (AIA), Center for Advanced Technology Facilities
Design; Guidelines for Planning and Design of Biomedical Reasearch Laboratory
Facilities; washington, D.C;1999.

- American Institute of Architects (AIA); Facilities Guidelines, Guidelindes for Design and
Constructioin of Healthcare Facilities; American Institute of Architects (AIA); 2006.

- American Chemical Society; Chemical Safety Manual for Small Businesses; American
Chemical Society; Washington, DC; 2007.
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- Australian Health Facility Guidelines (HFG); An Initiative of HCAMC in Association with
UNSW; Revision V.2.0; 2007.

- Bharat K Wanave, Scientific Assistant D; Emergency Lab, TMH; Emergency Laboratory,
Issues and Troubleshooting; TATA Memorial Center, Servic Research Education.

- Brumfitt, W, S. Dixson, JM. Hamilton-Miller; Resistance To Antiseptics In Methicillin
And Gentamicin Resistant Staphulococcus Aureus; Lancet; 1985.

- Burnett, David; ISO 15189 and the Medical Laboratory; Biorad Seminars; Brussels, 2011.

- Carter, A; Guideline for the validation of the sealing process according to DINEN ISO
11607-2; 2008.

- Chemistry Laboratory Design; Flinn Scientific; 2008.

- Clinical and Laboratory Standards Institute; Laboratory Design; Approved Guideline; vol.
18, No. 3; Pennsylvania: NCCLS, 1998.

- Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd (CPA); Standards for the Medical Laboratory:
PD-LAB-Standards; CPA; 2010.

- Dechiara, Joseph ,Michael J. Crosbie; Time-Saver Standards for Building Types; The
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- Department of Human Service (DHS); Design Guidelines for Hospitals and Procedure
Centers; (from Part A to Part E); DHS; 2004.

- Department of Justice; The American with Disabilities Act (ADA) Standards for
Accessible Design; ADA; 2010.

- Department of Veterans Affairs; Research Laboratory Design Guide; Department of
Veterans Affairs, United States of America; 1995.

- Dubai Health Authority; Clinical Laboratory Regulation; Dubai: Government of Dubai;
2012.

- Dyas, A, BC Das; The Activity Of Glutaraldehyde Against Clostridium Difficile; J. Hosp.
Infect; 1985.

- Environmental Health And Safety (EH&S), University of Washington; Laboratory Safety
Design Guide; General Requirements For Laboratories; University of Washington; 2005.

- Environmental Health And Safety (EH&S), University of Washington; Laboratory Safety
Design Guide, Bio-safety Laboratories; Universityof Washington; 2010.

- Environmental Health And Safety (EH&S), University of California; Laboratory Safety
Design Guide; General Requirements For Laboratories; University of California; 2007.

- Environmental Health & Safety (EH&S), University of South California; Laboratory
Design & Construction Guidelines; University of South California; 2010.
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- European Committe for Standardization; Medical Laboratories- Requirements for quality
and competence (ISO 15189:2012); Brussels: BSI Standards Publication; 2012.

- Garcia, Lynne; Clinical Laboratory Management; LSG & Associates; ASM press;
Washington, D.C: 2004.
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- Griffin, Brain; Laboratory Design Guide; Architectural Press, an Impact of Elsevier;
Third Edition; 2005.
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Payette, Sho-Ping Chin; Basic Building Types for Healthcare Facilities; 2nd Edition; New
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- Laboratory Design for Todays Technologies; Online Continiuing Education for the
Clinical Laboratory Professional East Amherst; NY: Med TechNet Online Services; 1997.
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Licensing Clinical Laboratories.

- Lyons, Renee F; Laboratory Safety Design Guidelines; New Jersey: UMDNJ- EOHSS,
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- National Academy of Sciences; Laboratory Design, Construction, And Renovation; the
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- National Institutes of Health (NIH); Design Policy and Guidelines; Lab Room Data
Sheets; NIH Design Policy and Guidelines; 1996.

- National Institutes of Health (NIH); Biosafety Level 3-Laboratory Certification
Requirements; NIH Design Policy and Guidelines.

- New South Wales Government; Safe Design Ofbuildings And Structures; New South
Wales Government; 2009.

- Office of Safety, Health and Environmen, National University of Singapore (NUS);
Laboratory Design Standard; NUS, Singapore: 2004.

- Service, DHS (Department of Human; Design Guidelines for Hospitals and Procedure
Centers; 2004.

- The British Standards Institution (BSI) Standards Publication; Medical Laboratories
Requirements For Quality Andcompetence (ISO 15189:2012); The British Standards
Institution (BSI), 2013.

- The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); Guidance For The
Implementation Of A Medical Laboratory Accreditation System; ILAC; Australia; 2012.

- Trust. Science. Innovation (TSI); Laboratory Handbook Design;TSI Incorporated; 2010.

- University of Nevada, Reno, Campus Design & Construction Standards; Laboratory
Safety Design Guidelines; Facilities Services Department; 2013.

- University of Louisville, Department of Inviromental Health and Safety; Biological Safety
Manual; University of Louisville; 2007.

- Watch, Danial; Trends In Lab Design; National Institute Of Building Sciences; 2012.

- Wei Sun, P.E .US Laboratory & Cleanroom Design Fundementals; Michigan: Engsysco.

- Wilson, Deborah, Farhad Memarzadeh; Biosafety Level 3 Laboratory Certification
Requirements; National Institutes of Health; 2006.

- World Health Organization (WHO) Library Cataloguing - in - Publication Data;
Laboratory biosafety manual; World Health Organization; 3rd edition; 2004.

- World Health Organization (WHO); Laboratory Quality Standards and their
Implementation; World Health Organization; 2011.
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:بیمارستانیمنابع و مآخذ تجهیزات 

؛ هاي تشخیص پزشکیهاي استاندارد مدیریت کیفیت در آزمایشگاهدستورالعمل. ي کل آزمایشگاه مرجع سالمتاداره-
.ي اخبار آزمایشگاهماهنامه: تهران

هاي جدید االحداث و جهت تجهیز بیمارستان(استانداردهاي تجهیزات پزشکی ایمانیه، محمدهادي؛ سعید، رحمدار؛ -
.)برنامه سوم توسعه193مختلف بر اساس ماده هايبخشبهبود وضعیت 

هاي عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هاي دفتر مدیریت منابع فیزیکی ومجري طرحآرشیو پژوهش-
.جمهوري اسالمی ایران

مدیریت ي؛ ادارههاي مولکولیي ایمنی در انجام آزمایشدستورالعمل اجراي برنامهمرجع سالمت؛ آزمایشگاه -
.1387تضمین کیفیت؛ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش : ؛ تهراناستاندارد اعتبار بخشی بیمارستان در ایرانو همکاران؛ غالمعلیجعفري، -
ي ارزشیابی مراکز و مؤسسات درمانی کشور؛ امور درمان، ادارهبخشی پزشکی، معاونت درمان، دفتر نظارت و اعتبار

.1389مرکز نشرصدا؛ 
؛ بخش آزمایشگاه بیمارستان در ایران–راهنماي ارزیابی استانداردهاي اعتبار بخشی و همکاران؛ غالمعلیجعفري، -

ي خشی امور درمان، ادارهبوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت درمان، دفتر نظارت و اعتبار: تهران
.1391ارزشیابی مراکز و مؤسسات درمانی کشور؛ مرکز نشرصدا؛ 

. لیست نهایی بیمارستانچک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی؛ -
؛ احراز صالحیتالزامات خاص براي کیفیت و -هاي پزشکیآزمایشگاهي استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ مؤسسه-

.1386: چاپ اول؛ تهران
و آموزش پزشکی مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سالمت آزمایشگاه مرجع سالمت و اداره درمانوزارت بهداشت -

، درمانی هاي مراکز بهداشتیي آزمایشگاهدستورالعمل نظام سطح بندي شبکههاي بهداشتی؛ مدیریت آزمایشگاه
.3و 2و 1سطوح 

فهرست رسمی وسایل و تجهیزات پزشکی کل تجهیزات پزشکی؛ يدرمان و آموزش پزشکی، ادارهوزارت بهداشت، -
.ایران

دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آزمایشگاه مرجع سالمت؛ -
(GPL)در آزمایشگاه تشخیص مولکولی.

، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛  بهداشتوزارت -
.1391پندار نیک؛ : تهران؛جلد پنجم، بخش زایمان؛ ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

عه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ ، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسبهداشتوزارت -
.1391پندار نیک؛ : ؛ تهرانجلد ششم، بخش اورژانس؛ ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ درمانوزارت بهداشت، -
.1392پندار نیک؛ : ؛ تهرانجلد نهم، بخش استریل مرکزي؛ بیمارستان ایمنریزي و طراحی استاندارد برنامه
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و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ درمانوزارت بهداشت، -
.1391پندار نیک؛ : هران؛ تها و الزامات عمومیجلد دهم، استاندارد؛ ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

.چک لیست ممیزي الزامات آزمایشگاه مرجع سالمتو آموزش پزشکی؛ درمانوزارت بهداشت، -

- Australian Health Facility Guidelines (HFG); An Initiative of HCAMC IN Association
with UNSW; Revision V.2.0; 2007.

- American Institute of Architects (AIA), Center for Advanced Technology Facilities
Design; Guidelines for Planning and Design of Biomedical Research Laboratory
Facilities; Washington, D.C; 1999.

- American Institute of Architects (AIA); Facilities Guidelines, Guidelindes for Design and
Construction of Healthcare Facilities; American Institute of Architects (AIA); 2006.

- American Institute of Architects (AIA); Facilities Guidelines, Guidelindes for Design and
Construction of Healthcare Facilities; American Institute of Architects (AIA); 2010.

- American Institute of Architects (AIA); Facilities Guidelines, Guidelindes for Design and
Construction of Healthcare Facilities; American Institute of Architects (AIA); 2014.

- Clinical and Laboratory Standards Institute; Laboratory Design; Approved Guideline; vol.
18, No. 3; Pennsylvania: NCCLS, 1998.

- Henry, J B; Clinical Diagnosis and Management By Laboratory Methods; 20th edition.

- Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd (CPA); Standards for the Medical Laboratory:
PD-LAB-Standards; CPA; 2010.

- Department of Veterans Affairs; Research Laboratory Design Guide; Department of
Veterans Affairs, United States of America; 1995.

- Dubai Health Authority; Clinical Laboratory Regulation; Dubai: Government of Dubai;
2012.

- ECRI Institute; Management Tools, Guidelines, Standards, and Nomenclature; ECRI
Institute ; 1997.

- ECRI Institute; Management Tools, Guidelines, Standards, and Nomenclature; ECRI
Institute ; 2012.

- Environmental Health And Safety, University Of Washington; Laboratory Safety Design
Guide; General Requirements For Laboratories; University Of Washington; 2005.

- Environmental Health And Safety (EH&S), University Of California; Laboratory Safety
Design Guide; General Requirements For Laboratories; University Of California; 2007.

- Environmental Health & Safety (EH&S), University of South California; Laboratory
Design & Construction Guidelines; University of South California; 2010.

- European Committe for Standardization; Medical Laboratories- Requirements for quality
and competence (ISO 15189:2012); Brussels: BSI Standards Publication; 2012.

- Griffin, Brain; Laboratory Design Guide; Architectural Press, an Impact of Elsevier; Third
Edition; 2005.
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- Lyons, Renee; Laboratory Safety Design Guidelines; New Jersey: UMDNJ- EOHSS,
2007.

- Molecular Diagnosis Methods for Infection Diseases; Approved Guideline (NCCLS).

- Molecular Diagnosis Methods for Genetic Diseases; Approved Guideline (NCCLS).

- Molecular Pathology Checklist; Laboratory Accreditation program, The College of
American Pathologists (CAP).

- National Academy of Sciences; Laboratory Design, Construction, And Renovation; The
National Academy Press Washington, D.C; 2000.

- New South Wales Government; Safe Design of Buildings and Structures; New South
Wales Government; 2009.

- Office of Safety, Health and Environment, National University of Singapore (NUS);
Laboratory Design Standards; NUS, Singapore: 2004.

- Rutala WA, Weber DJ; Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities;
CDC.2002; 9-109.

- The British Standards Institution (BSI) Standards Publication; Medical Laboratories
Requirements for Quality and Competence (ISO 15189:2012); The British Standards
Institution (BSI), 2013.

- The International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); Guidance For The
Implementation of a Medical Laboratory Accreditation System; ILAC; Australia; 2012.

- University of Nevada, Reno, Campus Design & Construction Standards; Laboratory
Safety Design Guidelines; Facilities Services Department; 2013.

- World Health Organization (WHO) Library Cataloguing - in - Publication Data;
Laboratory Biosafety Manual; World Health Organization; 3rd edition; 2004.

- World Health Organization (WHO); Laboratory Quality Standards and their
Implementation; World Health Organization; 2011.

:سیسات مکانیکیأابع و مآخذ تمن

؛هاي تشخیص پزشکیهاي استاندارد مدیریت کیفیت در آزمایشگاهدستورالعمل. ي کل آزمایشگاه مرجع سالمتاداره-
.ي اخبار آزمایشگاهماهنامه: تهران

هاي عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هاي دفتر مدیریت منابع فیزیکی ومجري طرحپژوهشآرشیو -
.جمهوري اسالمی ایران

.1388، نشر توسعه، صرفه جویی در مصرف انرژي:نوزدهممقررات ملی ساختمان، مبحث ساختمان؛-
؛ دفتر نظام فنی 287ي ، نشریهدرمانیطراحی بناهاياهللا، منصف؛ پرویز، سیداحمدي؛ قائمیان، مهدي؛ حشمت-

.1388جمهور، ریزي و نظارت راهبردي رئیساجرایی، معاونت برنامه
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ -
.1391؛پندار نیک: تهران؛بخش اورژانسجلد ششم، ؛ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی؛ -
.1391؛پندار نیک: تهران؛ها و الزامات عمومیجلد دهم، استاندارد؛ریزي و طراحی بیمارستان ایمناستاندارد برنامه

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛سکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر توزارت م-
.1388، نشر توسعه، مطبوعيتأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه:چهاردهممقررات ملی ساختمان، مبحث 

ترویج مقررات ملی ساختمان؛دوین و وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-
.1388، نشر توسعه، تأسیسات بهداشتی:شانزدهممقررات ملی ساختمان، مبحث 

دوین و ترویج مقررات ملی ساختمان؛وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-
.1388ر توسعه، ، نشکشی و تجهیزات گاز طبیعیلوله:هفددهممقررات ملی ساختمان، مبحث 

.دوین و ترویج مقررات ملیوزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسی و اجراي ساختمان، دفتر ت-

- AIRCUITY; Laboratory Ventilation ACH Rates Standards and Guidelines; White Paper
Series, 2012.

- American Institute of Architects (AIA), Center for Advanced Technology Facilities
Design; Guidelines for Planning and Design of Biomedical Research Laboratory
Facilities; Washington, D.C;1999.

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE); HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics; 2nd. Edition;; 2013.

- American Society Of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE); Ashrae Handbook; HVAC Applications; SI Edition; Provided By IHS Under
License With ASHRAE; 2011: Chapter 7, Health Facilities.

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE); Ashrae Handbook; HVAC Applications; SI Edition; Provided By IHS Under
License With ASHRAE; 2011: Chapter 14, Laboratories.

- American Society Of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning Engineers
(ASHRAE); ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2013 - Energy Standard for Buildings
Except Low-Rise Residential Buildings; Provided By IHS Under License With ASHRAE;
2013.

- Clinical and Laboratory Standards Institute; Laboratory Design; Approved Guideline; vol.
18, No. 3; Pennsylvania: NCCLS, 1998.

- Department of Environmental Health and Safety (EH&S), University of South Carolina;
Laboratory Design and Construction Guidelines; University of California; 2010.

- Department of Health; Health Building Notes 00-09: Infection control in the built
environment; 2013.

- Department of Health; Health Building Notes 01-03:Specialized Ventilation for
Healthcare Premises; 2013.
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- Department of Health; Health Building Notes 01-05: Managing Healthcare Fire Safety;
2013.

- Department of Health; Health Building Notes 2022: Medical Gas Pipeline Systems; 2013.

- Department of Human Services (DHS); Design Guidelines for Hospitals and Procedure
Centers; (from Part A to Part E); DHS; 2004.

- Lawrence-Berkeley National Laboratory, Buildings Technologies, Applications Team, A
Design Guide for Energy-Efficient Research Laboratories; Berkeley Lab; 1st Edition;
1996.

- National Institutes of Health (NIH); Design Policy and Guidelines; Room Data Sheets;
NIH Design Policy and Guidelines; 1996.

- National Institutes of Health (NIH); Design Policy and Guidelines; Design Criteria; NIH
Design Policy and Guidelines.

- National Institutes of Health (NIH); Design Policy and Guidelines; Mechanical; NIH
Design Policy and Guidelines.

- The National Fire Protection Association (NFPA); NFPA 99, Standard For Health Care
Facilities; Office of The Federal Register, Washington, D.C; 2005.

- Trust. Science. Innovation (TSI); Laboratory Handbook Design;TSI Incorporated; 2010.

:سیسات الکتریکیأنابع و مآخذ تم

؛ دفتر نظـام فنـی اجرایـی، معاونـت     112ي ي شمارهنشریهها در برابر حریقمحافظت ساختماندستورالعمل اجرایی-
.ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهوربرنامه

؛ جلد سوم؛ راهنماي طراحـی تاسیسـات   12و 11، 10، 5، 4، 3، 2هاي ؛ شماره287ي طراحی بناهاي درمانی، نشریه-
.ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهورالکتریکی؛ دفتر نظام فنی اجرایی، معاونت برنامه

ریـزي و نظـارت   ؛ دفتر نظام فنی اجرایی، معاونت برنامـه 111ي ي شمارهنشریه-محافظت ساختمان در برابرحریق -
.راهبردي رئیس جمهور

ریـزي و نظـارت   ؛ دفتر نظـام فنـی اجرایـی، معاونـت برنامـه     89ي تاسیسات برق بیمارستان ؛ نشریهمشخصات فنی -
.راهبردي رئیس جمهور

تاسیسات برقی فشار ضـعیف و فشـار   : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهاي ساختمانی، جلد اول-
ریـزي و نظـارت راهبـردي رئـیس     معاونـت برنامـه  ؛ دفتر نظام فنی اجرایی،110-1ي ؛ نشریه)تجدیدنظر اول(قوي 

.جمهور
تاسیسـات برقـی جریـان ضـعیف؛      : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهـاي سـاختمانی، جلـد دوم   -

.ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور؛ دفتر نظام فنی اجرایی، معاونت برنامه110-2ي نشریه
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حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت نظام : مقررات ملی ساختمان، مبحث سوم-
.1380مهندسی و اجراي ساختمان ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشرتوسعه، 

طراحی و اجراي تاسیسات برقی ساختمان ها، وزارت مسـکن و شهرسـازي،   : مقررات ملی ساختمان، مبحث سیزدهم-
.1380سی و اجراي ساختمان ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشرتوسعه، معاونت نظام مهند

.4123ي مقررات و استانداردهاي ملی، آئین کار اتصال به زمین، استاندارد شماره-
،1937-4و 1937-1ي هـا، اسـتانداردهاي شـماره   مقررات و اسـتانداردهاي ملـی، تاسیسـات الکتریکـی سـاختمان     -

.موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران1937-7و 6-1937
؛ دفتـر نظـام فنـی اجرایـی، معاونـت      393ي هاي جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکـی سـاختمان؛ نشـریه   نقشه-

.ریزي و نظارت اجرایی رئیس جمهوربرنامه
ـ  - ابع فیزیکـی و مجـري   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر مـدیریت من

.1389هاي ویژه، جلد دوم، تهران، و طراحی بیمارستان ایمن، بخش مراقبتریزيهاي عمرانی؛ استاندارد برنامهطرح
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر مـدیریت منـابع فیزیکـی و مجـري     -

هاي ویژه قلب، جلد سوم، تهـران،  و طراحی بیمارستان ایمن، بخش مراقبتریزيهاي عمرانی؛ استاندارد برنامهطرح
1389.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر مـدیریت منـابع فیزیکـی و مجـري     -
جلـد چهـارم،   هاي متوسـط قلـب،   ریزي و طراحی بیمارستان ایمن، بخش مراقبتهاي عمرانی؛ استاندارد برنامهطرح

.1389تهران، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دفتر مـدیریت منـابع فیزیکـی و مجـري     -

.1390ریزي و طراحی بیمارستان ایمن، بخش زایمان، جلد پنجم، تهران، هاي عمرانی؛ استاندارد برنامهطرح
نت توسعه مدیریت و منابع، دفتر مـدیریت منـابع فیزیکـی و مجـري     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاو- 

.1392، جلد ششم، تهران، ریزي و طراحی بیمارستان ایمن، بخش اورژانسهاي عمرانی؛ استاندارد برنامهطرح

- ANSI American National Standard Institution.

- ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 Energy Standard for Buildings except Low-Rise
Residential Buildings.

- BS 5266-1 Emergency Lighting; Part 1; Code of Practice for the Emergency Escape
Lighting of Premises.

- BS 5839-6 Fire Detection and Fire Alarm Systems for Building; Code of Practice for the
Design, Installation and Maintenance of Fire Detection and Fire Alarm Systems.

- BS 7430 Code of Practice for Protective Earthing of Electrical Installations.

- BS EN 54-7 Fire Detection and Fire Alarm Systems.

- CENELEC European Committee for Electro technical Standardization.

- DGHDP Design Guidelines for Hospitals and Day Procedure Centers.
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- NIH National Institute of Health.

- NHS National Health Service.

- EN 12464-1 European Lighting Standard; The Lighting of Workplaces; part 1, Indoor
Workplaces.

- IEC International Electro technical Commission.

- IEC 60601-1 Health Care Cabling, Patient Safety.

- IEC 60364-7-710 Electrical Installations of Buildings - Part 7-710; Requirements for
Special Installations or Locations - Medical Locations.

- IEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers.

- IES Illuminating Engineering Society.

- NFPA National Fire Protection Association.

- NFPA 70 - NEC National Electrical Code.

- NFPA 70E Standard for Electrical safety in the Workplace.
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