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چکیده:
بــا توجــه بــه وجــود زمینــه تهدیــدات بالقــوه و خطراتــی کــه امنیــت ملــی، اســتقالل و تمامیــت ارضــی کشــور را نشــانه گرفتــه، ضــرورت توجــه بــه پدافنــد غیرعامــل در اولویــت قــرار 
ــی میــان مــدت و بلنــد مــدت را جهــت تحقــق آن از ســوی مراکــز مربوطــه می طلبــد. مقــاوم ســازی  ــه قــدری مهــم و ضــروری اســت کــه برنامه ریزی های دارد. ایــن موضــوع ب
ســاختمان ها بــه ویــژه ســاختمان های خدماتــی - درمانــی کــه بــه هنــگام اعمــال تهدیــد از ســوی دشــمن و وقــوع بحــران نقــش اساســی را در برقــراری امنیــت و آرامــش روحــی 
و روانــی عمــوم مــردم علی الخصــوص مصدومیــن حــوادث، ایفــا می کننــد. از اینــرو اهمیــت مقــاوم ســازی بیمارســتان ها جهــت کاهــش آســیب پذیری آن هــا در برابــر تهدیــدات 
محتمــل، امــروزه بــر کســی پوشــیده نیســت، لــذا مقــاوم ســازی مراکــزی چــون مراکــز درمانــی امــری ضــروری و غیــر قابــل انــکار مــی باشــد. بدیهــی اســت مقــاوم ســازی چندیــن 
بیمارســتان بــه طــور همزمــان امــری غیــر منطقــی بــوده و از صحــت و دقــت کار خواهــد کاســت بــه همیــن خاطــر اولویــت بنــدی آن هــا می بایســت بــه صــورت اصولــی و مناســب 
صــورت گیــرد تــا بتــوان جهــت مقــاوم ســازی آن هــا اقــدام نمــود. در ایــن پژوهــش الگویــی مبتنــی بــر اولویت بنــدی بیمارســتان ها جهــت مقــاوم ســازی آن هــا ارائــه شــده اســت. 
در ایــن الگــو اولویــت ســنجی بیمارســتان ها براســاس شــاخص های تعــداد طبقــات، نمــره کیفــی ســازه، میــزان مصــرف فضــا، خطــر نســبی زلزلــه، ســال ســاخت و میــزان بهــره 
بــرداری انجــام می گیــرد کــه وزن دهــی بــه خــود ایــن شــاخص ها طبــق معیارهــای مقاومــت در برابــر انفجــار، قابلیــت بهره بــرداری، تــداوم عملکــرد، میــزان بازدهــی، قابلیــت 

اطمینــان و قابلیــت انعطــاف در مقاوم ســازی صــورت گرفتــه اســت.

کلمات کلیدی: مقاوم سازی، بیمارستان، پدافند غیرعامل، آسیب پذیری و مدیریت ساخت
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1-مقدمه:

بررســی تاریــخ جنگهــای اخیــر در جهــان، تاریــخ 8 ســال دفــاع مقــدس و 
ــان نشــان¬دهنده تهاجــم  ــم صهیونیســتی در جنــگ 33 روزه لبن حمــالت رژی
گســترده دشــمنان بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی بــرای ناتــوان ســازی و ایجــاد 
بحــران گســترده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت مراکــز بهداشــت و درمــان 
و مدیریــت بهداشــت و درمــان در شــرایط وقــوع تهدیــدات و بحران¬هــا،  
ــه  ــه ب ــت حمل ــل در ممنوعی ــن المل ــرف بی ــن و ع ــالف موازی ــر خ ــمنان ب دش
ــل  ــت مخت ــان، جه ــت و درم ــانی بهداش ــات رس ــز خدم ــتان¬ها و مراک بیمارس
نمــودن یــک کشــور ایــن مراکــز را مــورد هجــوم قــرار مــی دهنــد تــا بــا ناتــوان 
ســازی ارائــه خدمــات بــه مصدومیــن و آســیب دیــدگان یــک کشــور ســریع تــر بــه 
اهــداف  شــوم خــود دســت یاینــد. بــا از بیــن بــردن مراکــز درمانــی یــک کشــور، 
ــانی  ــات رس ــت از خدم ــا و ممانع ــرد آن ه ــالل در عملک ــاد اخت ــر ایج ــالوه ب ع
ــه افــراد مجــروح، آرامــش روانــی را نیــز از عمــوم ملــت ســلب کــرده و باعــث  ب
ــاوم ســازی بیمارســتان ها  ــن رو مق ــد. از ای ــه آن هــا خواهــد گردی تضعیــف روحی
ــد  ــی پدافن ــول و مبان ــرای اص ــد اج ــوده و نیازمن ــوردار ب ــی برخ ــت واالی از اهمی
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــئله ای ک ــا مس ــد. ام ــا می باش ــل در آن ه غیرعام
ــاع  ــداف دف ــول اه ــت حص ــور جه ــود در کش ــتان های موج ــیاری از بیمارس بس
غیرعامــل نیازمنــد مقــاوم ســازی می باشــند. نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت 
کــه باتوجــه بــه متعــدد بــودن ایــن بیمارســتان ها، اولویــت بنــدی آن هــا جهــت 
مقــاوم ســازی راهــکاری مناســب اســت. ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا عــالوه 
بــر ارائــه مالحظاتــی کــه منجــر بــه کاهــش آســیب پذیری خواهنــد شــد، مدلــی 

ــد. ــه نمای ــتان ها ارائ ــنجی بیمارس ــت س ــت اولوی را جه

ــت  ــان ظرفی ــکاف می ــایی ش ــه، شناس ــناریو زلزل ــک س ــال 2001  در ی    در س
بیمارســتانی موجــود و نیازهــای درمانــی پیــش بینــی شــده و ارزیابــی لــرزه ای 14 
بیمارســتان در کاتمانــدو، از جملــه بیمارســتان پاتــان انجــام شــد. ســپس پاتــان 
یکــی از چهــار بیمارســتان داراي اولویــت بــرای انجــام مطالعــات بیشــتر اتنخــاب 
شــد. برخــالف بیشــتر بیمارســتان¬ها در نپــال، مقــاوم ســازی بیمارســتان پاتــان 
نســبتًا موفقیــت آمیــز بــود. بطوریکــه، تقریبــًا پایانــي بــر ایــن موضــوع بــود کــه 
یــك بیمارســتان بعــد از وقــوع یــك زلزلــه بــزرگ، بواســطه خســارت ســازه ای و 
غیرســازه ای قــادر بــه خدمــات رســاني نباشــد. ســپس پیشــنهاد شــد یــک تحلیل 
ــتان  ــه بیمارس ــود ک ــی ش ــا ارزیاب ــود ت ــام ش ــتر انج ــات بیش ــا جزئی ــاختاری ب س
چگونــه یــک زلزلــه بــا شــدت بــاال را خواهــد گذرانــد. همچنیــن درخواســت شــد 
ژنراتورهــاي پشــتیبان مجهــز بــه یــک منبــع ســوخت مناســب تهیــه شــود تــا در 
صورتیکــه منبــع الکتریکــی خارجــی دچــار مشــکل گردیــد الکتریســته مــورد نیــاز 
ــل 200  ــت حداق ــه هدای ــخ ک ــناریوهای پاس ــن س ــردد، همچنی ــه نگ ــار وقف دچ
زخمــی را شــبیه ســازي کنــد )پیامــد زلزلــه بــا شــدت متوســط( و برنامــه ریــزي 

یــک بیمارســتان از ســرویس خــارج شــده را در نظــر بگیرنــد.
ــده  ــاخته ش ــزی س ــای فل ــی و تیره ــای بتن ــوک ه ــتان¬ها از بل ــتر بیمارس  بیش
ــاد  ــی در ایج ــه همگ ــتند ک ــتم¬ها هس ــات و سیس ــان¬ها، خدم ــامل انس و ش
ایمنــی بیمارســتان¬ها ســهیم هســتند. بیمارســتان پاتــان یکــی از اولیــن 
ــد و  ــود کــه برنامــه شــرایط اضطــراری آن تهیــه گردی بیمارســتان¬ها در نپــال ب
تعجــب آور نیســت کــه یکــی از اولیــن مراکــز درمانــی باشــد کــه در مانــور بــزرگ 

ــرار گرفــت. ــورد اســتفاده ق ــاد م ــداد زخمی¬هــای زی ــا تع ب
ــدات  ــه تهدی ــی علی ــر ســاخت هــای مل ــرای ایمــن ســازی زی ــب کشــورها ب اغل
ســالح هــای کشــتار جمعــی برنامــه گســترده پدافنــد غیرعامــل دارنــد. شــرایط 
ــه از  ــکار و مخفیان ــری آش ــدات بکارگی ــه و تهدی ــران در منطق ــور ای ــاص کش خ
ــاع از  ــرای دف ــزی مناســب ب ــه کشــور، ضــرورت برنامــه ری ــن ســالح هــا علی ای
منابــع، تاسیســات و تجهیــزات کشــور را در زمــان صلــح بــرای بهــره بــرداری در 
ــه کاهــش  ــن پژوهــش ب ــن راســتا در ای زمــان بحــران الزم داشــته اســت، در ای
آســیب پذیری بیمارســتان¬ها از دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل پرداختــه شــده اســت.

2-چالش ها و مشکالت در زمینه ایمنی بیمارستان ها:

در اجــرای طرحهــای ایمــن ســازی بیمارســتان ها برخــی چالشــها و مشــکالت 
وجــود داشــته کــه اهــم آن عبارتنــد از : 

ــوص در  ــه خص ــازی ب ــن س ــرح ایم ــراي ط ــئولیت اج ــودن مس ــخص نب - مش

ــراي  ــود، اج ــام ش ــازی انج ــاوم س ــردم مق ــا م ــن ی ــوی خیری ــه از س ــی ک صورت
ــود. ــد ب ــراه خواه ــلیقه هم ــال س ــا اعم ــرح ب ــل ط ــي و کام اصول

- پیگیــری تأمیــن اعتبــار از ســوی مدیــران بیمارســتان ها بــه دلیــل مشــکالت 
ــج  ــه نتای ــتیابی ب ــکان دس ــه، ام ــش هزین ــت کاه ــالش جه ــود و ت ــاص خ خ
طــرح بصــورت فنــي و ایمــن ســازي میســر نبــوده و موجــب اجــرا شــدن طــرح 

بصــورت ناقــص می¬گــردد.
 

ــاختمان  ــل در س ــر عام ــد غی ــی پدافن ــول اختصاص 3-اص
ن ها رســتا بیما

- عــدم وجــود مراکــز حیاتــي و حســاس تــا شــعاع 1000 متــري و نزدیکــي بــه 
مراکــز آتــش نشــانی، فضــاي بــاز و فضــاي ســبز

- استحکام مناسب سازه و داشتن اتاق امن در تمامي طبقات
- امنیت در مقابل ریزش و پرتاب شیشه ها به داخل بنا

- امــکان مهــار فــوري آتــش و امــکان دسترســي بــه خدمــات حیاتــي همچــون 
آتــش نشــاني در حداکثــر 3 دقیقــه

ــکان  ــه اس ــی ب ــا از درمان ــاختمان ه ــن س ــري ای ــریع کارب ــر س ــکان تغیی - ام
ــت  موق

4-اهداف پدافند غیر عامل در بیمارستان ها :

- ایجاد امنیت در برابر تهدیدات
ــی و  ــات جان ــری )تلف ــیب پذی ــردن آس ــم ک ــران و ک ــرایط بح ــداری در ش - پای

ــی( ــارات مال خس
ــی  ــمی روان ــش جس ــن آرام ــتان وتأمی ــر در بیمارس ــراد حاض ــان اف ــظ ج - حف

ــد ــگام تهدی ــاران در هن ــژه بیم ــه وی ــنل و ب پرس
- تداوم عملکرد بیمارستان به هنگام بحران
- افزایش بازدارندگی در برابر وقوع تهدیدات

 5-تهدیدات:

تهدیــد عبــارت اســت از وضعیتــی کــه در آن، خطــر یــا آســیب جــدی، ارزش های 
اساســی و حیاتــی نیــز را مــورد هــدف قــرار می دهنــد. 

ــی و  ــه توانای ــردن ب ــی ب ــت پ ــی، در جه ــرط اول و الزام ــدات ش ــی تهدی بررس
اهــداف دشــمن اســت و بــدون کنــکاش در ایــن خصــوص دچــار غفلــت و زیــان 
ــف  ــای مختل ــدن جنبه ه ــکار ش ــس از آش ــد. پ ــم ش ــری خواهی ــران ناپذی جب

ــد. ــی رس ــرا م ــی ف ــدورات دفاع ــوان و مق ــبه ت ــی و محاس ــان بررس ــد، زم تهدی
کشــف بــه موقــع تهدیــد و چگونگــی آن و تمرکــز بــه موقــع امکانــات در جهــت 
تدابیــر هوشــمندانه مقابلــه بــا آن، موجــب رفــع ضعــف و کاهــش آســیب پذیری 

می شــود.
ــه   ــد آن را ب ــدات می توان ــه تهدی ــام ب ــی، اهتم ــور دفاع ــان ام ــاور کارشناس در ب
فرصتــی بــرای کســب تــوان دفاعــی تبدیــل نمــوده و خنثــی ســازی نقشــه های 
تهاجمــی دشــمن را بــه همــراه داشــته باشــد. نکتــه کلیــدی اینســت کــه هــر چــه 
دشــمن نیرومند تــر و شــرایط بــرای طــرف مقابــل بهتــر باشــد ، زمــان، امکانــات 
و فرصت هــا کــم و نیــاز بــه ســرعت، بیشــتر و بهره گیــری از تمامــی امکانــات و 

مقــدورات ممکــن، اجتنــاب ناپذیــر می شــود.
ــای  ــون دارایی ه ــا همچ ــت ت ــدات الزم اس ــایی تهدی ــهولت در شناس ــت س جه
ــوص  ــن خص ــرد در ای ــورت پذی ــدات ص ــی از تهدی ــدی دقیق ــته بن ــی دس حیات
توجــه بــه دارایی¬هــا، پیچیدگی¬هــا، تنــوع تهدیــد و هوشــمندانه عمــل 
ــی  ــج مطلوب ــه نتای ــا را ب ــد م ــا، می¬توان ــاب راهکاره ــمن در انتخ ــردن دش ک
برســاند. در اینجــا یــک نــوع دســته بنــدی کــه بــر اســاس شــاخصه¬هایی نظیــر 
تعــداد تلفــات، شــدت انفجــار، میــزان تخریــب و متغیرهایــی ماننــد متعــارف یــا 

ــت: ــده اس ــه گردی ــد ارائ ــاد تهدی ــرات و ابع ــودن، اث ــارف ب نامتع

•  تهدید سخت
•  تهدید نیمه سخت

•  تهدید نرم
•  تهدید ویژه

ت
اخ

 س
ت

ری
دی

ت م
جه

ها 
ان 

ست
مار

 بی
ی

ند
ت ب

وی
اول

ت 
اخ

 س
ان

س
ت ان

یدا
هد

ر ت
راب

ر ب
ا د

نه
 آ



شماره اول
بهار 1395

فصلنامه
 علمی تخصصی

36

6-تهدیدات محتمل بر بیمارستان ها :

ــه  ــاخص های هزین ــاس ش ــتی براس ــتان ها  بایس ــر بیمارس ــل ب ــدات محتم تهدی
تهاجــم، توانایــی دشــمن، ســابقه تهدیــد، دافعــه هــدف و جذابیــت هــدف، 
ــیار  ــدات بس ــی از تهدی ــوص یک ــن خص ــا در ای ــرد ام ــرار بگی ــی ق ــورد ارزیاب م
ــر ســاخت هــای اساســی کشــور یعنــی  مهمــی کــه امنیــت ملــی و ســالمت زی
نیــروی انســانی، منابــع آب، غــذا، کشــاورزی، دامــی و نهادهــای ملــی را مــورد 
ــد قــرار مــی دهــد ســالح هــای کشــتار جمعــی هســته¬ای، شــیمیایی و  تهدی

ــت. ــک اس بیولوژی

باتوجــه بــه اینکــه هــدف اصلــی ایــن پژوهــش مقــاوم ســازی ســاختمان 
ــی  ــی دینامیک ــرات منف ــه اث ــار ک ــون انفج ــی چ ــذا تهدیدات ــت ل ــتان اس بیمارس
بــر ســازه ســاختمان می گــذارد، در نظــر گرفتــه شــده و مالحظاتــی در بــه 
ــا  ــازی آن ه ــاوم س ــگام مق ــه هن ــاختمان ب ــیب پذیری س ــاندن آس ــل رس حداق
ارائــه می شــود. بنــا بــه دالیــل یــاد شــده تهدیــدات در نظــر گرفتــه شــده بــرای 

از: عبارتنــد  بیمارســتان ها 

√ تهاجم هوایی )اصابت غیرمستقیم(
√ انفجار )بمب گذاری(

√ زلزله
√ حمالت تروریستی

ــتان ها  ــدی بیمارس ــت بن ــت اولوی ــی جه ــه الگوی 7- ارائ
ــا: ــازی آن ه ــاوم س ــرای مق ب

شــکل 1 وزن دهــی بــه شــاخص های انتخــاب شــده جهــت اولویت بنــدی 
مقــاوم ســازی بیمارســتان ها بــر اســاس معیارهــای مقاومــت در برابــر انفجــار، 
ــت  ــاختمان، قابلی ــی س ــزان بازده ــرد، می ــداوم عملک ــرداری، ت ــره ب ــت به قابلی
اطمینــان و قابلیــت انعطــاف مقــاوم ســازی را نشــان می دهــد کــه پــس از 
مشــخص شــدن وزن و میــزان تأثیــر گــذاری آن هــا، طبــق الگــوی ارائــه شــده 
در شــکل 2 بیمارســتان هایی کــه نیازمنــد مقــاوم ســازی هســتند اولویــت 

ــد. ــد ش ــنجی خواهن س

شکل 1: وزن دهی به شاخص های اولویت بندی بیمارستان ها

شکل 2: الگوی اولویت بندی بیمارستان های نیازمند به مقاوم سازی آنها

ت
اخ

 س
ت

ری
دی

ت م
جه

ها 
ان 

ست
مار

 بی
ی

ند
ت ب

وی
اول

ت 
اخ

 س
ان

س
ت ان

یدا
هد

ر ت
راب

ر ب
ا د

نه
 آ



شماره اول
بهار 1395

فصلنامه
 علمی تخصصی

37

ــوی  ــق الگ ــازی، طب ــاوم س ــه مق ــد ب ــتان های نیازمن ــایی بیمارس ــس از شناس پ
ارائــه شــده بــه اولویــت بنــدی آنهــا پرداختــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــرا  ــا اج ــازی آن ه ــاوم س ــت مق ــتان ها، می بایس ــدی بیمارس ــس از اولویت بن پ
گــردد. در ایــن راســتا مالحظاتــی را از دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل ارائــه می کنیــم 

تــا بــه هنــگام مقــاوم ســازی لحــاظ گــردد.

ــاوم  ــت مق ــل جه ــر عام ــد غی ــات پدافن ــه مالحظ 8-ارائ
: بیمارســتان ها  ســازی  

ــتان ها در  ــیب پذیری بیمارس ــش آس ــت کاه ــد جه ــاره گردی ــه اش ــوری ک همانط
ــه هنــگام مقــاوم ســازی  ــر بایســتی ب ــر تهدیــدات ذکــر شــده مالحظــات زی براب

آن هــا لحــاظ گــردد.
√ ورودی هــای اضافــی در زیرمجموعــه ورودی اصلــی تعبیــه شــود تا دسترســی 

آتــی کاربــران نیــز از همیــن مســیر ورودی اصلــی تأمیــن شــود.
√ ســاختمان بیمارســتان دارای خروجــی اضطــراری باشــد تــا در مواقــع بحــران 

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــراد  ــان اف ــریع و آس ــه س ــت تخلی ــتان جه ــاختمان بیمارس ــداد ورودی س √ تع

ــد. ــک ورودی باش ــش از ی بی
√ جهــت کاهــش اثــرات امــواج ناشــی از انفجــار بــر بیمارســتان حتــی االمــکان 

از متعــدد شــدن ورودی ســاختمان جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
√ سطح بازشوها به صورت پراکنده و کوچک در سطح دیوار قرار گیرد.

√ بــا توجــه بــه اینکــه بــا افزایــش ارتفــاع از شــدت اثــر انفجــار کاســته می شــود، 
قرارگیــری بازشــوها نســبت بــه ارتفــاع دیــوار در یــک ســوم ارتفــاع باالیــی دیــوار 

قــرار گیرنــد.
ــه ســمت فضــای خارجــی ســاختمان  ــاز شــدن بازشــوها بایســتی ب √ جهــت ب

ــد. ــتان باش بیمارس
ــر  ــاوم در براب ــت( و مق ــد laminate )لمین ــوها بای ــه های بازش ــس شیش √ جن

انفجــار انتخــاب گــردد.
√ از شیشه های با ایمنی باال در برابر حریق و انفجار استفاده گردد.

√ به منظور بهبود رفتار لرزه ای سازه از جداساز لرزه ای استفاده شود.
ــاوم در  ــده و مق ــدون آالین ــوز ب ــواد نس ــقف های کاذب از م ــا و س √ در کف ه

ــر آتــش اســتفاده گــردد. براب
ــق  ــر حری ــاوم در براب ــه مق ــد ک ــه ای باش ــه گون ــی ب ــای داخل ــس دیواره √ جن
باشــند. تــا در صــورت بــروز حریــق، آتــش از یــک فضــا بــه فضــای دیگــر منتقــل 

نشــود.
√ نصــب چراغ هــا و لوله هــای بــرق بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در برابــر اثــرات 

ناشــی از تهدیــد و زلزلــه اســتحکام الزم را دارا باشــد.
ــوص  ــی الخص ــاختمان عل ــی س ــر عموم ــیر معاب ــال از مس ــور کان ــیر عب √ مس

ــد. ــدا باش ــراری ج ــروج اضط خ
√ وجود سیستم اطفا حریق جهت کاهش آسیب پذیری الزامی است.

√ توصیــه مــی شــود در سیســتم اطفــا حریــق بصــورت همزمــان از سنســورهای 
تشــخیص دود و حــرارت اســتفاده گــردد.

ــد در  ــوده و گوشــه هــاي تن ــرم و منعطــف ب ــاختاري بیمارســتان ها ن ــرم س √ ف
فــرم کلــي آن نباشــد.

√ طــرح محیــط نبایــد هیچگونــه فرصتــي را بــراي غــارت گــران و افــراد فرصــت 
طلــب یــا خطرنــاک فراهــم نماید.

ــا حیــاط جهــت تخلیــه اضطــراری ایجــاد  ــا ب ــي بن √ بیــن خروجي¬هــاي اصل
ــا عــرض مناســب لحــاظ گــردد. رمــپ ب

√ ابعــاد پلــه فــرار بــراي تســهیل خــروج اضطــراري وســیع تــر از انــدازه 
باشــد. اســتاندارد 

ــریع  ــراي تس ــا ب ــرده ه ــرح ن ــد و ط ــده نباش ــي لغزن ــیرهاي حرکت ــف مس √ ک
ــد. ــره باش ــدل سرس ــراري م ــه اضط تخلی

√ بیمارســتان داراي منابــع جایگزیــن ســوخت و انــرژي )بــرق اضطــراري( 
ــد. باش

√ تعــداد خروجــي ســاختمان بایــد متناســب ســطح بنــا، تعــداد طبقــات، تعــداد 
جمعیــت در زمــان اوج فعالیــت تعییــن شــود.

9-نتیجه گیری:

ــه اصــول فنــی دقیــق در طراحــی و اجــرای ســازه هــا، کــه موجــب  پایبنــدی ب
ــی  ــا چشم پوش ــه ی ــدم توج ــت. ع ــروری اس ــردد، ض ــی گ ــا م ــتر آنه ــی بیش ایمن
از ایــن اصــول، بی  درنــگ می توانــد ایمنــی آتــی افــراد را در بیمارســتان ها 
ــان دارای  ــری مهندس ــی در به کارگی ــه کاف ــتن توج ــدازد. داش ــره بیان ــه مخاط ب
گاه بــه مقاوم¬ســازی، توجــه کافــی بــه تمــام اصــول مربــوط بــه  صالحیــت و آ
ــه  ــب ب ــح مناس ــع و مصال ــتفاده از مناب ــور اس ــی و همین¬ط ــی مهندس طراح

ــورد نظــر ســاختمان کمــک خواهــد کــرد. ــی م ــن ایمن تضمی
ــوادث و  ــوع ح ــورت وق ــه در ص ــتند ک ــی هس ــه کاربر های ــتان ها از جمل بیمارس
بحــران جهــت حفــظ ســالمتی مــردم بــه کارگرفتــه می شــوند ایــن در حالیســت 
کــه احتمــال مختــل شــدن عملکــرد خــود بیمارســتان ها نیــز وجــود دارد 
چراکــه آســیب پذیری آن هــا در برابــر حــوادث صفــر نبــوده و تأثیــر پذیــر خواهنــد 
ــم  ــت تهاج ــتری را جه ــت بیش ــتان ها جذابی ــده بیمارس ــر ش ــل ذک ــه دلی ــود. ب ب
ــه شــیوه های  ــن خاطــر دشــمن قصــد دارد ب ــه همی ــد ب دشــمن ایجــاد می کنن
مختلــف تهدیــدات، مانــع خدمــت رســانی آن هــا بــه شــهروندان گــردد. مقــاوم 
ــکار اســت، امــا  ــل ان ســازی ســاختمان بیمارســتان ها امــری ضــروری و غیرقاب
ــه از  ــن ک ــر ای ــالوه ب ــز ع ــان نی ــک زم ــتان ها در ی ــه بیمارس ــازی کلی ــاوم س مق
ســرعت انجــام مقــاوم ســازی خواهــد کاســت، شــهروندان را بــا بحــران کمبــود 
ــت  ــی جه ــش الگوی ــن پژوه ــرو در ای ــازد، از این ــه می س ــی مواج ــز درمان مراک
اولویت بنــدی و مقــاوم ســازی بیمارســتان ها ارائــه گردیــده اســت تــا ابتــدا 

ــوند. ــازی ش ــاوم س ــت، مق ــتان های در اولوی بیمارس
پــس از ارائــه الگــوی مقــاوم ســازی بیمارســتان ها مالحظاتــی را از دیــدگاه 
پدافــد غیرعامــل ارائــه شــد کــه بــا لحــاظ کــردن آن هــا از آســیب پذیری 

توجهــی می کاهــد. قابــل  میــزان  بــه  بیمارســتان ها 
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