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 چکيذٌ
دغدغَ از  ًیرود. ا یةظيار ى یةظر در زٌدگ یچانض ُا ًیاز ىِو جر یکی رةازیاٌحلال اٌصان و ةار از د

ةَ  ییفؾا یُا ٍَیٌصان ةا شفاگذطث جا ةَ اىروز کَ  یى انیکَ اٌصان ةار ةر دوش خّد و چارپا ییروزُا

ُا در  ظرفثیةّد کَ ةا اٌّاع پ یآغاز یهیرود، ُيّاره ُيراه ةظر ةّده اشث. صيم و ٌلم ر یى گریکرات د

خاص  یُا یژگی. وافثیٌ انیُرگز پا ،یو زاده ا ییصيم و ٌلم، ُيچّن صيم و ٌلم ُّا یُا صحویش گرید

 ییصيم و ٌلم ةّزّد آورده اشث. جّاٌا یطتکَ ُا گرید انیىحفاوت از آن در ى یزهّه ا ،یهیصيم و ٌلم ر

کو  یُا ٍَیُز راىّن،یپ صثیز ؿیىصافران، جهاىم ىفهّب ةا ىض یىٍاشب ةرا یيٍیةاال در اٌحلال صسو ةار، ا

طتکَ صيم و ٌلم را ُيچٍان صفق  ًیا ییایاشث کَ پّ یاشحفاده کٍٍدگان و..، ُيَ و ُيَ نّاىه یةرا

ةر شانث،  هّىحریک 300از  ضیجا ة انزِ یهیاز خفّط ر یشرنث كفارُا در ةرخ ضیٌيّده اشث. اىروزه افزا

 انیاىکان صذف طدن آن از ى دیطاٌظان داده اشث کَ  انیغٍهث صيم و ٌلم ةَ زِاٌ ًیاز ا یچِره ا

راه آًُ ةَ نٍّان ىراکز ةرٌاىَ  یصحگاُِایةصپارد. ا یةَ فراىّط ظَیُي یصيم و ٌلم را ةرا یُا صحویش

 یهیرا در صيم و ٌلم ر یدیٌلض که گرید یٌاوگان از شّ یشّ و آىاده شاز کیاز  کیو زذب جراف یزیر

کَ در  یةر خالف صيم و ٌلم زاده ا یو ىٍفلَ ا یةر جّشهَ ىه یهی. آدار صيم و ٌلم رٍدیٌيا یى فادهیا

ُا ةّده و نيدجاً كفب جّشهَ و گصحرش آدار  صحگاهیطّد، واةصحَ ةَ ىضم ا یزاده ُا گصحرده ى ریـّل ىص

ُا در ـّل طتکَ و  صحگاهیىٍاشب ا یی. زاٌياردیگ یُا طکم ى صحگاهیا راىّنیةر ىٍفلَ پ یهیصيم و ٌلم ر

شفش صيم  ضیجّاٌد در افزا یى ریىص کی کیجراف یؾا و خدىات ىحٍاشب ةا ٌّع و صسو جلاؽاف یٍیة ضیپ

در كانب کانتد  ویو نرؽَ ىفاُ یةانٍدگ یةرا یٌلفَ آغاز صحگاهیداطحَ ةاطد. ا ییٌلض ةَ شزا یهیو ٌلم ر

غّرت  صحگاهیوداع در ا ًیخاـرات ورود و آخر ًیجازه واردان و ةانخ صصً جههق طِروٌدان اشث، اون یةرا

 صحگاهیکَ ا بیجرج ًیةد اةٍد،ی یىکان غرق ى َیاز فرٍُگ و روص ییو ىصافران خّد را در ٌيادُا ردیگ یى

صانث ىيکً ىصافر را از  ًیهحریةحّاٌد در شر دیةا صحگاهیطِر ةاطد. ا یةرا یجّاٌد شيتم ىٍاشت یى صحَیطا

طفاف و ةَ شِّنث اٌسام  دیاٌحلال ةا ًیو از شاخحيان ةَ شکّ اٌحلال دُد ا صحگاهیىضّـَ ةَ شاخحيان ا

 .ردیپذ

 .ی، ٌیاز ىصافریً، ىهيار ،پژوُض، ایصحگاه راه آًُ :يذيکل ياشگان
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  2 عليرضا عبادي پًر  ، 1مُذیٍ آسایص 

 .گروه ىهياری، واصد ةافق، داٌظگاه آزاد اشالىی، ةافق، ایران 1
 .، واصد ةافق، داٌظگاه آزاد اشالىی، ةافق، ایراننيرانگروه  2
 

 ٌام ٌّیصٍده ىصئّل:
 عليرضا عبادي پًر

 وياز مسافریه معماري يدر ي بررسی وقص ایستگاٌ راٌ اَه تحليل 
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 مقذمٍ
کَ  یٌاىٍد. ؽيٍاً دو خؿ آٍُ یى صحگاهیرا ا یراُ ًیة یاجّةّس( ىٍزنگاُ  می)راه آًُ  اجّىت َیٌله هَیىضم جّكف وش صحادنیا یزا

از  کیوزذب جراف یزیراه آًُ را ةَ نٍّان ىراکز ةرٌاىَ ر صحگاهیراه اًُ ٌام دارد. ا کٍدیو كفار از آن نتّر ى ظٌّدیى دهیکظ ییةَ زا یاززا

کَ جيام ىردم طِر ةَ  صثیراه آًُ ىکاٌ صحگاهی. اکٍدی ى فایرا در صيم وٌلم ا یدیکه گرٌلضید یٌاوگان از شّ یو اىاده شاز ّش کی

طِرُا  یىفِّم ورود رییو جغ یگصحردگ میةَ دن یاىروز یةرٌد. طِرُا یآن ةِره ى ریةا آن شروکار دارٌد و از ٌحا ویىصحل ریغ ای ویـّرىصحل

 دیةا یطِر ًیادیو ى ٍانِایىاٌٍد جرى یطِر گریةاطٍد. نذا نٍاغر د یيیكد یىاٌٍد طِرُا یطده ا فیکاىال جهر یُا یورود دجّاٌٍد واز یٌي

نيهکرد خّد ةاطد و ُو  یپاشخگّ دیراه آًُ اشث کَ ُو ةا صحگاهیاةٍاُا،  ًیاز ا یکی. رٌدیرا ةَ نِده ةگ-طِر یدر ىهرف-دروازه ُا فَیوك

در كانب  ویىصافران و جازه واردُا ةَ طِر ونرؽَ ىفاُ یةرا یراه آًُ ٌلفَ آغاز صحگاهیاطِر نيم کٍد.  یةرا یو شيته ادةحّاٌد ةَ نٍّان ٌي

وىصافران  ردیگ یغّرت ى صحگاهیا یخاـرات وداع در فؾا ًیخاـرات ورود و اخر ًیُصث. اون زیةاطدوةانخ صس جههق طِروٌدان ٌ یکانتد ى

فلؿ زٍتَ  دیٌتا سَیطّد درٌح یِر ىط کی یةرا یشيتم ىٍاشت صحَیطا صحگاهیا کی یگاُخّاٍُد شپرد.  ًُخاـره را ةَ ذ ًیُيّاره ا

 یادراك و انلا یُا ثیفیشپارٌد نذا ک یاز طِر در ذًُ ى یرا ةَ نٍّان خاـره ُا صحگاهیا یرادرٌلرگرفث. ىصافران فؾا صحگاهیا ینيهکرد

دو كفب  ًیة ظَیُي یاشث کَ ىهيار میدن ًیاشث از داٌض وٍُر وةَ ُي یتیجرک یىهيارةرخّردار اشث.  یخاغ ثیاز اُي صحگاهیا یفؾا

آىده فرم ةدُد.  ةّزّدراه آًُ(  صحگاهی)ا نيهکردکَ ةر اشاس  یاشث کَ ةَ ىدل ذٍُ ًیىهيار ا فَیوكجهلم و اصصاس در رفث وآىد اشث. 

ت ُو جاةم ىالصؾا یداطحَ ةاطد. انتحَ ـرح ىهيار دهیو پصٍد دهیظیاٌد یو ةاىضحّاشث کَ ـرص یشحّدٌ یفلؿ در غّرج یادر ىهيار کی

. ىيکً اشث جػّر طّد اشث)شازه(  یاز ٌکات در راةفَ ةا ىضحّا شاخث ىهيار یکیطّد.  یى دهیشٍس یٍُر یارُایاشث و ُو ةا ىه ینيهکرد

ىّدردارٌد و ةَ  یٌلظ یىهيار یٍُر ییتاینّاىم درز ًیوُيَ ا صثیٌ ًیچٍ یكرار دارد اىا ةراشح یىهيار یشازه فلؿ در نرغَ نيهکرد

 ( 1388 . )شهضظّر،تخظٍدیى یزاوداٌگ یىهيار

 

 آن يت َايستگاٌ ي فعالیف ایتعر
از ةَ ةار و یىّرد ٌ یس ُایارائَ اٌّاع شرو یةرا یصحگاه ىضهیا یکیف اشث. از ٌلر جرافیكاةم جهر یىخحهف یصحگاه راه آًُ از زٍتَ ُایا

صحگاه ی، ایحاً از ٌلفَ ٌلر ةِره ةرداریظّد و ٌِایٌاوگان ارائَ ىاز ةَ یىّرد ٌ یاشث کَ در آن خدىات فٍ یصحگاه ىضهی، ایىصافر اشث. از ٌلر فٍ

ظّد. ـتق دشحّرانهيم کاىپاکس، ىٍلّر از یر كفارُا فراُو ىیک و كتّل و انزام و کٍحرل ةر شیم، جفکیاشث کَ در آن اىکان جظک یىضه

اده کردن ی( ةيٍلّر شّار و پیو ىظخع طده ای)در یک صر یاشث کَ در آن یک كفار ةحّاٌد در ىضدوده ىظخع طده ا یاشحگاه ىضّـَ ا

وخّاه  یگر و یا ةيٍلّر ُر ٌّع ىاٌّر الزم، خّاه ةَ ـّر نادیَ و صيم و ٌلم ةار، زِث نتّر كفارُا یا گذطحً آٌِا از ىلاةم یکدیىصافر و جخه

ف یجهار یىّرد جّزَ كرار گرفحَ اشث. ةا زيم ةٍد یةِره ةردارو  یکیصحگاه از ةهد جرافیً ةٍد در واكم اید. در ای، جّكف ٌيایدر ىّارد اؽفرار

ةِو  یصحگاه راه آًُ ىضّـَ اشث کَ ىسيّنَ از خفّط و شّزٌِایان ٌيّد:ایر ةیز یف کهیصحگاه راه آًُ جهریا یجّان ةرا یارائَ طده ى

س یَ شرویس ٌاوگان در آن كرارداد و کهیو شرو یریَ و ةارگیزات جخهیةار و ىصافر و جسِ یو شکُّا یو ىصکٌّ یادار یّشحَ و شاخحياٌِایپ

ةَ شفش  یةصحگ یصحگاُیزات ُر ایتاطد. انتحَ الزم ةَ ذکر اشث کَ وشهث و جسِیىرةّط ةَ ةار و ىصافر و ٌاوگان، در آن كاةم ارائَ ى یُا

صات ىظاةَ را داطحَ ةاطٍد.در یزات و جأشیجسِ یراه آًُ جياى یصحگاُِایَ ایصث کَ کهیٌ یازیصحگاه دارد و ٌیآن ا یف طده ةرایس جهریشرو

 تاطد:یم كاةم اٌسام ىیذ یحِایاز فهان یراه آًُ جيام و یا ةخظ یصحگاه ُایک از ایُر

 جتادل ىصافر-1

 کاال یریَ و ةاگیجخه-2

 کٍحرل جردد كفارُا-3

 یک خفَ یرُایدر ىص یاىکان نتّر كفارُا در ٌلؿ جالك-4

 ژهیر و ویم انصیشر یكفارُا یریاىکان شتلث گ-5

 ..…,ُّایواگً ُا و نکّىّج یس ةرایاٌسام شرو-6

 

 حمل ي وقل

اٌحلال اطخاص و کاالُا  ىهزوىات صيم و زیکَ ةَ جسِ یغٍهح. اشث گریةَ ٌلفَ د یاٌحلال اطخاص و کاالُا از ٌلفَ ا «صيم و ٌلم »

 -1: دارد یغٍهث شَ ةخض اشاش ًیا .اشث افحَیکَ ةَ غٍهث صيم و ٌلم طِرت  دُد یى میرا جظک یاز اكحػاد ىه یةخض ىِي پردازد یى

 -2 (ُا فرودگاه ،ةٍادر :ىاٌٍد) ُا  ٍالیو جرى ...(خفّط راه آًُ و ،ُا ىاٌٍد زاده) صيم و ٌلم  یُا کَ ىظحيم اشث ةر طتکَ یرشاخحا زاتیجسِ
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صيم و ٌلم  یصيم و ٌلم ةر اشاس آن در طتکَ ُا میکَ وشا یؽّاةف یهٍینيهکرد  -3 ياُایُّاپ، ُا ّنیصيم و ٌلم ىاٌٍد کاى میوشا

 .صيم و ٌلم  یٌاىَ ُا ًییو آ یکٍٍد ىاٌٍد ؽّاةؿ كاٌٌّ یصرکث ى

 

 یلیحمل ي وقل ر يایمسااَم  
صذف کيحر  ،ةاالجر یيٍیآٌِا ا ًیاشث کَ ىِيحر ییایىزا یصيم و ٌلم دارا یروش ُا ریٌصتث ةَ شا یهیاشحفاده از صيم و ٌلم ر 

 .اشث صثیز ؿیو صفق ىض یاٌرژ

 

  ستگاٌیعلل احذاث ا 
 صحگاهیکَ ىستّر ةَ اصداث ا ٍدیآ یى ضیپ یفیطرا اًگاُ Bو  A ٌلفَدو  ًیة ریىص ًییو جه ریـرح ىص اتیدر ـّل اٌسام نيه

 :داٌصث ریجّان ةَ طرح ز یرا ى صحگاهیاصداث ا میدال .ویطّ یى

در  ثیىضدود -5طتکَ  ثیةاال ةردن كرف -4 یراُترد صحویٌاوگان و ش دیو ةازد ؼیو جهّ راتیجهي  -3ر زذب ةا -2زذب ىصافر  -1

 اؽفراریدر ٍُگام ةروز ىصائم  -6کظض  یرویٌ

 

 مىطقٍ  کیدر  ستگاٌیاحذاث ا جیاثرات ي وتا 
کظّر ىحػم طده اشث  یُا آًُ ةَ جيام ةخض ىهٍاشث کَ در واكم آن ىٍفلَ جّشؿ راه ًیىٍفلَ ةَ ا کیراه آًُ در  صحگاهیاصداث ا

 یکظّر را ى یو خروز یورود یو ىرزُا یىػرف و ىتاد یُافب و ك یدیجّن یُا كفب ،ةزرگ یطِرُا ،حخثیُا پا کَ ىِيحر از ُيَ آن

طده  ویىسيّنَ نل ًیةخض ززء ا ًیا ٍکَیا یهٍیةخض ةَ طتکَ در واكم  کیىظخػَ راه آًُ صيم و ٌلم اٌتّه اشث و اجػال  .جّان ٌام ةرد

 .اشث دهیطتکَ ةزرگ گرد ًیاز ا یگره ا کیاشث و خّد 

 

 آَه راٌ يَا ستگاٌیا يبىذ طبقٍ 
 -و جّكفگاه صحگاهیا ویٌ -یحگاه اؽفرارایص -ةصحَ صحگاهیا -3درزَ  صحگاهیا - 2درزَ صحگاهیا -یالجیجظک ای کیدرزَ  یُا صحگاهیا 

 کار صحگاهیا

 

 ستگاٌیا تیسا یطراح 

 ستگاٌیا يريمحل قرارگ یَىذس طیضرا -
طّد کَ  یجٍد ةانخ ى یُا بیىصفش ةاطد. ط دیةا اًضیجرز ،ُا و ىاٌّر واگً یةٍد دشحَ یيٍیشِّنث و ا یةرا ،صحگاهیا ًیىضّـَ زى 

 .را در ةر داطحَ ةاطٍد یخّد صرکث کرده و جػادفاج یاز زا دیطد یدر ادر وزش ةادُا (صحٍدیکَ در صال اشحفاده ٌ یٍُگاى یصح) واگً ُا 

 َا  بيض 

 .«ةاطد ظحریدر ُزار ة 5/2در ُزار جساوز ٌيّده و در ُر صال از  5/1از  دیٌتا خؿ ىهيّالً بیصداکذر ط نادی یُا صحگاهیا یةرا» 

  ستگاٌیبٍ ا یدسترس يراٌ َا 

 اریةص ،وغم کٍد صحگاهیروشحا را ةَ ىضم ا ایطِر  کیکَ  یدشحرش یراه ُا سادیجّشؿ ا یهیاز صيم و ٌلم ر یتاٌیو پظح ثیجلّ

فراُو  ،ةاطد یى یدشحرش یُا راه قیاز کاالُا کَ اصحيال اٌحلال آٌِا از ـر یزِث صسي یصيم و ٌله التیصداکذر جصِ دیةا .اشث یؽرور

  .گردد

 ستگاٌیمحًطٍ ا یَىذس طیراض
 میر ریىص یریكرار گ .از آن فاغهَ داطحَ ةاطٍد دیکَ ىيکً اشث ةا آن زایی جا و دٌریكّس ُا كرار گ یرو دیىکان ٌتاالای ُا ف صحگاهیا 

ةَ شِّنث اٌسام  ِاىظاُده آٌ ایُا كاةم ىظاُده ٌتّده  گٍالیغّرت نالئو و ش ًیا ریةاطد در غ ویىصحل دیورود و خروج كفارُا ةا یُا ةرا

 .دریپذ یٌي

  هيتملک زم 
زِث  ظحریة ازیىّرد ٌ یةّده و فؾا فَدوخ ایخؿ  کی ریدر ىص صحگاهیاصداث ا یةرا یـّل و نرض ىٍاشت یکَ دارا یىضّـَ کاف

 .گردد ًیطروع کار جاى رد دیةا ،را داطحَ ةاطد ٍدهیو ةا نضاظ ٌيّدن گصحرش آ صحگاهیا یو ادار یفٍ یشکُّا و شاخحيان ُا، اشحلرار خفّط

  ستگاٌیا میحذيد ي حر 
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 :طده اشث فیجهر ریةَ طرح ز صحگاهیصدود ا( زهد اول) صرکث  یدر ىلررات نيّى

در  :گردد یى ًییجه ریکَ ةَ طرح ز صحگاهیا یورود یاز ٌلر رفث و آىد كفارُا نتارت اشث از نالىث ُا صحگاهیصدود ا: 3ىاده  »

 یى افّريیش یکَ دارا ییُا صحگاهیدر ا -صحگاهیا ًیـرف یورود یشَ ٌيا ثةاطٍد از ٌلر نالى یى یکیکَ ىسِز ةَ نالئو انکحر ییُا صحگاهیا

  .«ٌػب طده اشث صحگاهیا ًیکَ ـرف صحگاهای صدوداز جاةهّ  یُا صحگاهیا ریشا -صحگاهیا ًیـرف یورود يافّرید از شٍةاط

 

  ستگاٌیساختمان ا
 يخذمات مسافر-
در ارجتاط ةا ىصافران  ياًیآٌِا ىصحل یُا ثیفهان َید کَ نيهکرد و کهٍةاط یى صحگاهیاز ىسيّنَ ا ییُا ثیةخض ُا و فهان ،خدىات ًیا 

ىرةّط ةَ ىضّـَ  زیاز آن ٌ یو ىضّـَ شکّ ةّده و ةخظ یىصافر صحگاهیا یفؾاُا و خدىات واكم در شاخحيان اغه ًیةخض نيده ا .ةاطد یى

 :از ٍدةخض ُا و خدىات نتارج ًیا .ةاطد یشاخحيان ى یروٌیة

 -6 صرکث در زِث كائو -5و ىتادنَ  یدشحرش یراه ُا -4ُا  یُا و خروز یورود -3 ؿیفروش ةه -2اٌحلار  یشانً ُا  -1 

 ی، طاىمخدىات زاٌت-10خدىات جّطَ و صيم ةار  -9اشحراصث  یشانً ُا و ىکان ُا -8 ؿیکٍحرل ةه -7 یرشاٌ اـالع

 اوتظار  َاي ساله
 ایکَ زِث اشحلتال  یافراد ریزِث جّكف و اٌحلار ىصافران و شا ییُا شانً یىصافر یُا صحگاهیا یداخم ىضّـَ شاخحيان اغهدر 

ةزرگ ةا  یةَ غّرت شانً ُا یىصافر یُا صحگاهیىکان ُا اغهب در ا ًیا .در ٌلر گرفحَ طّد دیةا ٍدیٌيا یىرازهَ ى صحگاهیةدركَ ىصافران ةَ ا

 .ةاطٍد یى یيٍیو ا یاز زيهَ راصح یخاغ یُا یژگیو

 يطفريش بل 

 ایُا و  صحگاهیدر داخم ا یؿفروش ةه یغرفَ ُا (،و در شفش طِر صحگاهیخارج از ىضّـَ ا) ُا  آژاٌس قیكفارُا از ـر یفروط ثیةه

 ًیو ُيچٍ یؿزِث فروش ةه دیةا ییفؾاُا یىصافر یُا صحگاهیدر ا .طّدی ُا اٌسام ى صحگاهیخّدکار ٌػب طده در ا یجّشؿ دشحگاه ُا

 .در ٌلر گرفحَ طٌّد رهیو غ ؿیرزرو ةه زيهَىرجتؿ از  یُا ثیفهان ریشا

 َا یي خريج َا ييريد
 یدارا یدر ىّاكم اؽفرار ًیو ُيچٍ کیشانات پ ی،و ىحٍاشب ةا جهداد ىصافران در صانث ناد یةَ جهداد کاف دیةا صحگاهیشاخحيان ا 

 .طٌّد یدر ٌلر گرفحَ ى یاؽفرار یزىان ُا یغرفاً ةرا یىظخػ یُا یخروز ؿیطرا یدر ةرخ .ةاطد یو خروز یورود

 ٍي مبادل یدسترس يراٌ َا 
 ًییرا جه یةرك یپهَ ُا ،جّان اةهاد راُرو ُا یجلاؽا ى زانیو ةا جّزَ ةَ ى ًیگٌّاگّن ىرةّط ةَ ناةر یزیر ـرح یةا اشحفاده از پاراىحرُا 

 .گردد یى ذیمکَ طاىم ىّارد  .طّد یدر ٌلر گرفحَ ى زیٌ یةّدن راٌدىان نيه ًییپا یةرا زیٌ یاؽاف یٌيّد و فؾا

 طيکىترل بل- 
اىر  ًیةَ ا صحگاهیپرشٍم و اىکاٌات ا ،از ىسيّنَ فؾا یةخظ دیةاطد کَ ةا یى صحگاهیا ثیةا اُي یُا ثیفهان گریداز  ؿیکٍحرل ةه 

ةَ  یخروز یةَ شيث درُا یورود ًیغّرت کَ چٍد ًیةَ ا ىهيّالً .طّدی اٌسام ى شکّ یُا یدر صد فاغم ورود ؿیکٍحرل ةه .اةدیاخحػاص 

در کٍار  یاٌیىحػد ىهيّالً ی(طِر ًیة) راه آًُ  یُا صحویدر ش .گردد یىساور آن ُا ٌػب ى رالزم د زاتیـرف شکّ كرار داده طده و جسِ

اشحفاده  زیٌ ؿیخّدکار کٍحرل ةه یاز دشحگاه ُا یو صّىَ ا یطِر یُا صحویش یدر ةرخ کًیون ٍدیٌيا یىصافران را کٍحرل ى ثیُا ةه یورود

ىظخع  یدر ىضم ُا ؿیدر ىضم ىّرد ٌلر ٌػب طده و ىصافران پس از كرار دادن ةه یا ژهیخّدکار و یُا یورود ؿیطرا ًیکَ در ا .طّد یى

 .کٍٍد یى دایازازه نتّر پ

 استراحت يساله َا ي مکان َا 

از آٌسا کَ  ،کٍٍد یى ثیفهان یةزرگ ىصافر ٍالیکَ ةَ غّرت جرى یىرکز یُا صحگاهیا یةزرگ و ةَ ـّر که یُا صحگاهیىهيّال در ا 

و فؾاُا  (،كفار داطحَ ةاطٍد ؼیکَ كػد جهّ ىصافراٌی ) ةخػّصةاطٍد  صحگاهیا ًیىستّر ةَ اٌحلار در ا یادیز تاىکان دارد ىصافران ىد

 میاز كت یتٍةا اىکاٌات ز یةَ غّرت شانً ُا فؾاُا ىهيّالً ًیا .در ٌلر گرفث صحگاهیُا در ا ٌحلار آنزِث اشحراصث و ا دیةا یاىکاٌاج

 ژهیو یدر اشحراصحگاه ُا اجاق ُا ؿیطرا یدر ةرخ .ةاطد صحگاهیاز شاخحيان ا رونیدر ة یدارد صح اىکانةّده و  رهیجهفً و غ ،ُا ىغازه ،رشحّران

 .گردٌد یى َیزِث اىّر ٌّزادان و خردشاالن جهت زیٌ یا

 تًضٍ ي حمل بار مسافران  خذمات
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ىصافران در ٌلر  میشر یآن زِث ارائَ خدىات و دشحرش یةرا فؾاُاییاشث کَ الزم اشث  ییُا سیشرو گریاز د جّطَاٌتار و خدىات 

 ییفؾا یجّاٌد دارا یةاطد و ُو ى یةار ُيراه و اٌحلال ةَ غّرت دشح افثیدر یىخحػر و ةَ غّرت فؾا یةَ طکه جّاٌد یةخض ى ًیا .گرفث

 ایكصيث ةا شکُّا و  ًیانّغّل ا شِم یدر ُر غّرت ارجتاط اخحػاغ .و خّدکار ةاطد ظرفحَیپ زاتیٌصتحاً ةزرگ ةَ ُيراه اىکاٌات و جسِ

  .اشث یانزاى ضّـَةاز ى یفؾاُا

 

  ستگاٌیا یخذمات جاوب
  یبُذاضت يَا سیسري
اشحاٌداردُا و  ًیةر اشاس ةاالجر دیةّده و ةا یُا ؽرور صحگاهیُصحٍد کَ وزّد آٌِا در ا یاز زيهَ ىّارد ینيّى یةِداطح یُا سیشرو

جّشؿ  کًیٌتّده ون دیدر ىهرض د ياًیةاطد کَ ىصحل یةَ گٌَّ ا دیةا ةِداطحی یُا سیشرو ثیىّكه ٌد.و شاخحَ طّ یىفهّب ـراص ثیفیک

و  صحگاهیةَ ٌّع ا یةصحگ صحگاهیاىکاٌات ا ریةَ ىاٌٍد شا زیٌ ینيّى یةِداطح یُا سیجهداد و ٌّع شرو گردد.ىضم آٌِا ىظخع  ژهینالئو و

 .ةا آن دارد یيیراةفَ ىصحل صحگاهیا یىصافر یُا ثیشاخحيان آن داطحَ و صسو فهان

 معلًالن  يامکاوات برا 
)  یزصي یُا ثیىههّن یةرخ یکَ دارا یةَ افراد سیاىّر و ارائَ شرو میزِث جصِ یا ژهیو خدىات و داتیجيِ دیُا ةا صحگاهیدر ا

 .ارائَ گردد ،ةاطٍد یةرخّردار ٌي یکَ از شالىث کاف یافراد یشانخّردگان و ةَ ـّر که(، ٍایٌاة فرادا ًیُيچٍ

  یخذمات جاوب ریسا 
جّاٌد در ىضّـَ  یى یگرید یخدىات و اىکاٌات زٍت ،صحگاهیةصحَ ةَ ٌّع و شفش خدىات ا ُا صحگاهیدر ا ،ىّارد ذکر طده َینالوه ةر که

)  یینرؽَ ىّاد غذا یواصدُا ،رشحّران ُا، اٌّاع غرفَ ُا ،زِث ىغازه ُا ییاخحػاص دادن فؾاُا. طّددر ٌلر گرفحَ  صحگاهیشاخحيان ا

 رهیو غ یصحیجّر یُا سیشرو ،ٍحرٌثیةَ ا یو دشحرش یاىکاٌات ارجتاـ ،غٍدوق اىاٌات ،دفحر پصث ،يَیدفحر ة ،ةاٌک ی،خدىات درىاٌ یی(،شرپا

 .گردٌدی ارائَ ى یُا صحگاهیُصحٍد کَ در ا یاز زيهَ خدىات زاٌت

 

  ستگاٌیا یدر مًرد تقاضا ي خذمات جىب یوکات 
در ىهرض  ظحریة یةِداطح یُا سیو شرو صاتیشأج ،جهفً یُا ّشکیٌصتث ةَ ک دیةا ی،و اكحػاد یجسرة میةَ دال ،غرفَ ُا ،ىغازه ُا

ُا كرار  صحگاهیا ّـٌَػب طده در ىض ُای ةهٍدگّ در ىساورت دیٌتا ینيّى یجهفً ُا یریكرارگ ثیىّكه گرید یاز شّ .كرار داطحَ ةاطٍد دید

 .رٌدیةگ

كرار  ییدر ىضم ُا دیٌتا رهیخّدکار و غ یدشحگاه ُا ی،غاجیجته یجاةهُّا ًینالئو و ُيچٍ یجاةهُّا ،زةانَ یُا شفم ،يکثیٌ ،ُا یغٍدن 

 .ردٌدگصرکث  ینيم کرده و ةانخ کٍد صحگاهیصرکث ىصافران در ا ریکَ ةَ نٍّان ىاٌم در ىص رٌدیگ

 

 آوُا یازسىجيي سالخًردگان ي و هيمعلًل يبرا ستگاٌیا یطراح يارَايضًابط ي مع 
)  یزصي یُا ثیىههّن یةرخ یکَ دارا یةَ افراد سیاىّر و ارائَ شرو میزِث جصِ یا ژهیو خدىات و داتیجيِ ُا صحگاهیدر ا 

 یدارا یهیکَ ةَ ُر دن یافراد .ارائَ گردد، ةاطٍد یةرخّردار ٌي یکَ از شالىث کاف یافراد یشانخّردگان و ةَ ـّر که (،ٍایافراد ٌاة ٍیًُيچ

 د:ةاطٍ یى میكت ًیاز ا ریافراد ز .ٍدیآ یةاطٍد ززو افراد ىههّل ةَ طيار ى یى یىظکالت صرکح

کَ ةَ  یگریافراد د -یو ةَ خاـر آور یریادگی ٍَیىظکم در زى یافراد دارا -ىضدود ییٍایةا ة ای ٍایافراد ٌاة -هچریاشحفاده کٍٍدگان از و

طکصحَ  ضیکَ پا یىذال کص یةرا) ةَ غّرت ىّكث  یىظکم صرکح یافراد دارا-. ُصحٍد ثیدچار ىههّن یةدٌ کیزیغّرت دائو از نضاظ ف

 .شانيٍدان -.کَ ُيراه خّد ةچَ کّچک دارٌد یافراد -.ًیُيراه شٍگ جّطَ یافراد دارا-(. اشث

 کً:ي س طيبٍ ساله فريش بل دسترسی 
از  کَ یٍیىههّن .پم ىحضرك و آشاٌصّر ،پهَ داةث :ردیگ یكرار ى یاىکان ىّرد ةررش کّ شَو ش ؿیةَ شفش شانً ةه یدشحرش زِث 

چّب  ایُصحٍد کَ از نػا  یث، ىههّنیٍیجفاوت درزَ ىههّن میاىا ةَ دن ،دجّاٌٍد اشحفاده کٍٍ یاز پهَ ٌي ،کٍٍد یچرخدار اشحفاده ى یغٍدن

 ،و شانيٍدان در صرکث ًیىههّن یکیزیف ییىّارد و درزَ جّاٌا ًیجّزَ ةَ ا .کٍٍد یپهَ را ـ یجّاٌٍد جهداد ىضدود یدشث اشحفاده کرده و ى

 .کٍدی را ىظخع ى یپهَ ةرك ایآشاٌصّر  یٍیة ضینزوم پ

 (باالبر) آساوسًر  
 .ةاطد یةَ در ورود کیاىکان ٌزد حمآشاٌصّر ُ -1 
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آٌِا  یىظخع ةرا ریىص سادیا ،از اىکاٌات یکی .آٌِا ىظخع طّد یةرا یلیىکان آن ةَ ـر یصحیاز آشاٌصّر ةا انیٍایاشحفاده ٌاة یةرا -2

 .ىػانش کف اشث رییجغ هَیةَ وش

 .ةاطد ةػری-شيهیةَ غّرت  انیو ٌاطٍّا انیٍایٌاة یآشاٌصّر ةرا دنینالىث رش -3 

را  یيٍیشفش ا ًیةاطد کَ ةاالجر َیال َیو ال ویؽخ یُا ظَیاز ط دیآن ةا یّارُاید، از آن ىِيحر .طّد دهیةَ وؽّح د دیآشاٌصّر ةا -4 

 .کٍدىی  ًیجؾي

  یبرق يپلٍ َا ي پلٍ َا 

 پلٍ َا 
 .ةاطد یيحرشاٌح 17صداکذر ارجفاع  وىحر  یشاٌح 30نرض کف پهَ   -1

 .ةاطد يحریشاٌح 120صداكم ـّل پهَ  -2 

 .نغزٌده ةاطد ریاز زٍس شخث و غ دیپهَ ةا -3 

 .يحر ةاطدٌحیشا 13از  ضیة دینتَ کف پهَ ٌتا یطهاع گرد -4 

 .کف پهَ ىيٍّع اشث یةر رو رُيصفشیغ یانضاك یرگٌَّ اززاٌػب ُ -5

 طيبل روذٌيدستگاٌ گ 

 ًیة دینرض ىهتر ةا، ًیةٍاةرا .نتّر کٍٍد ناز آ یةحّاٌٍد ةَ راصح دیو شانيٍدان ةا ٍایافراد ٌاة ،کٍٍد یاشحفاده ى هچریکَ از و یافراد (1 

ىرةّط ةَ  اریاـراف ةّده و ط یاز رٌگ ُا یىحفاوج یُا ةا رٌگ دیةا ،ٍدیآ یةَ صصاب ى یُا کَ در واكم ىّاٌه دشحگاه ًیا .ىحر ةاطد 1 جا 9/0

 .ردیكرار گ ًیىحر ةاالجر از شفش زى 8/0از  ظحریة دیٌتا ثیوارد کردن ةه

 افحًی یةرا ،ةاطٍد یى ٍایٌاة ایةّده و  ییٍایىظکالت ة یکَ دارا یجا ةَ کصاٌ ردیكرار گ ًیزى یةر رو دیةا دیةانالىث ُظدار یک  -2 

 .طان کيک کٍد ریىص

 .ٌّطحَ طده ةاطد ،طّدی وارد ى ؿیکَ ةه یدر كصيح ،میخؿ ةر ایةَ غّرت ةرزصحَ و  یاؽاف ضاتیجّؽ -3

گذرگاه در  ًینتّر از ا یةرا یزىان کاف دیةا ،اش ةاطد یو خروز یورود ًیفؾا ة کی یزيم کً دارا ؿیةه ًیکَ ىاط یدر غّرج -4 

 .ٌلر گرفحَ طّد

 راٌ آَه ستگاٌیا يُایازمىذيو

 ریىّارد ز یرا کَ ةراای  َیاون یازُایٌ دیراه آًُ ةا صحگاهیا کی .ةاطد یى ی(الجیجظک) ةزرگ  یُا صحگاهیىرةّط ةَ ا یُا یازىٍدیٌ ایً

 :دیٌيا ًیىأالزم اشث ج

 ی.شاخحياٌ یازُایٌ -،آًُ جّشهَ خفّط -،ُّاینّکّىّج -،كفارُا -،سیو په کیپرشٍم جراف -ی،ُيگاٌ یُا ازیٌ  -1 

 ريَا ي محًطٍ با ستگاٌیا 
آًُ  راه یةاطٍد و آٌچَ کَ ةرا یةارُا ى انیةرخّردار ةّده و ىتدا و ىلػد زر یخاغ ثیدر روٌد صيم و ٌلم از اُي یةار یُا ایصحگاه 

 .ةار اشث و صيم و ٌلم ًیدر واكم ُي ،دارد یظحریة یشّددُ

 :کرد ویجلص ضةَ شَ ةخ جّان یرا در راةفَ ةا ٌضّه نيهکرد آٌِا ى یةار یُا صحگاهیا 

 .طّدی اٌسام ى یریةارگ اتیکَ در آٌِا نيه ییُا صحگاهیا -انف 

 .طّدی ةار اٌسام ى َیجخه اتیکَ در آٌِا نيه ییُا صحگاهیا -ب 

 .طّدی ةراةر اٌسام ى تاًیجلر یدر صسي یریةارگ اتیو ُو نيه َیجخه اتیکَ در آٌِا ُو نيه ییُا صحگاهیا -ج

 اوبارَا  
 :کرد ویجّان ةَ دو دشحَ جلص یُا ى از آن یدارةر ةِره َ ٌّعارُا را ةصحَ ةتٌا اًنيّى

و صفاكث ةَ دو دشحَ  یرا از ٌلفَ ٌلر ٌگِدار ٌتارُاا (انیىحههق ةَ ىظحر)  ژهیو یاٌتارُا  -(ىحههق ةَ راه آًُ)  ینيّى یاٌتارُا -

 ىصلف یاٌتارُا -روةاز یاٌتارُا -: طٌّد یى ویجلص

 در راٌ آَه قپان َا  

 یدشحگاه ُاكپان ُا  شیغض یًاز جّز ٍانیاـي یو ةرا دٌریگ یو ةاشکّل ُا ىّرد اشحفاده كرار ىكپان ُا اٌّاع  ُا در طتکَ راه آًُ

  د.طٌّ یةَ کار گرفحَ ى پان ُاك سشرویو  یزِث ٌگِدار یراجیجهي یکٍحرل دكث و کارگاه ُا

 يماوًر يَا تپٍ
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و  کیجفک اتیاٌسام نيه یةرا یخاغ یُا چَیُا ىاُ صحگاهیكفارُا در ا ویو جٍل کیجفک اتیاٌسام نيه یگفحَ طد ةرا کَ كتالً ُياٌفّر

ةاطد نذا ىصئهَ زىان در  یى ادیطٌّد ز ویو جٍل کیجفک دیکَ ةا ییجهداد كفارُا ُا صحگاهیاوكات در ا یگاُ .دٌطّی در ٌلر گرفحَ ى ویجٍل

 یةَ ٌام جپ ىاٌّر یا هَیىّارد از وش ًیطّد در ا یىفرح ى ُاكفار  ویو جٍل کیجفک اتیو شرنث در اٌسام نيه طّد یى یِيىصئهَ ى صحگاهیا

 .طّد یشرنث گرفحً واگً ُا اشحفاده ى یطده ةرا سادیا میپحاٌص یطّد کَ در آن از اخحالف ارجفاع و اٌرژ یشاده ى صحگاهیدر ا

 يريگ جٍيوت 
را در ٌلر گرفث  یكفار جيام ؽّاةؿ ـراص صحگاهیپالن ا یدر ـراص دیةا ،دیآ یةَ صصاب ى یٌظاٌَ طِر کیكفار کَ  صحگاهیا یدر ـراص 

ىٍاشب و در ٌلر  یةا ـراص .كرار داطحَ ةاطد ییدر شفش ةاال ایيٍیکٍٍد و ُو از نضاظ  ییخّد را طٍاشا یُا ریىص یجا ُو ىصافران ةَ راصح

 ُو جيام افراد زاىهَ را در ٌلر گرفث دیةا صحگاهیا یدر ـراص .جّان ةا ىصافران خدىات ارائَ داد یى صحگاهیا یو اغه یگرفحً خدىات زاٌت

ىّرد  یدر ىکاٌِا یةَ خدىات ىٍاشب در زاُا دیةا ،ٌاجّان ُصحٍد یکَ از نضاظ زصي یشانو ُصحٍد و ُو افراد یکَ از نضاظ زصي یافراد

 .طِر اشحفاده کرد نی آىخػّص ىهيار یح ُاادر طِرُا از انگُّا و ـر ینيّى یُا خحيانةَ خػّص شا ،شاخحيان ُا یـراص .ارائَ داد ازیٌ

 یُا کیو انگُّا و جکٍ یةّى یاز ىهيار دیىِو طِر اشث ةا ینيّى یُا از شاخحيان یکیكفار طِر ىّرد ٌلر کَ  صحگاهیا یدر ـراص ًیةٍاةرا

در  هَیوش ًای ةَ جا کرد پیاده صحگاهیا یصااز آن را در ـر یطده ا خالغَطِر ىّرد ٌلر را  یگذطحَ طِر اشحفاده کرد جا ةحّان ىهيار یىهيار

 .کرد یىهرف ٍدیآ یطِر ى ًیکَ ةَ ا یىصافراٌ یةرا را طِر یةحّان ىهيار یٌگاه که کی
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