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مقدمه   

 

در این پایان نامه هدف بر این است که مهندسین برق با رسم و نقشه خوانی پالن برق آشنا شوند تا 

 توانایی ورود به این حرفه را پیدا کنند.

امر موجب فهم بیشتر  برای یادگیری بهتر طراحی تاسیسات،یک پالن را برای نمونه تشریح کرده ایم.که این

 می گردد.

پالن مورد نظر،پالن یک بیمارستان می باشد که یکی از اماکنی است که طراحی تاسیسات نسبت پیچیده 

راحی تاسیسات و نقشه خوانی خواهید ای دارد. پس با مطالعه این پایان نامه قدم بزرگی در راه فراگیری ط

 برداشت.

در بیمارستان وجود دارد این پالن را به یک پالن منحصر به فردی بدلیل وجود پارتیشن های متنوعی که 

 تبدیل کرده است

،رایزر ها،تابلو های برق،سیستم upsدر اینجا پالن های معماری،روشنایی،پریز،تلفن،شبکه،آنتن مرکزی،

 صوت،دوربین های مدار بسته و سیستم اعالم حریق را به طور کامل تشریح کرده ایم.

 هر چند کوچک در راه این حرفه برداشته باشم.امید است گامی 
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تحقیقات در زمینه تاسیسات الکتریکی دارد پیشنهاد اینجانب این است کهاگر دانشجویی عالقه به   

پس از مطالعه کامل و دقیق این پایان نامه در ارتباط با تاسیسات الکتریکی به مطالعه در رابطه با منازل و 

بیمارستان ها( هوشمند بپردازند.سازهای )الخصوص    
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 معماریپالن 

 نیاز اولیه رسم نقشه برق یک ساختمان یا سازه،داشتن پالن خام یا به عبارتی دیگر پالن معماری می باشد.

پالن خام اطالعاتی در مورد موقعیت مکانی، نحوه کاربری محیط و چگونگی تقسیم بندی محیط داخلی را به ما 

 ارائه میکند که نقش مهمی در طراحی تاسیسات دارد. 

 متفاوت است. اتاق خوابدر سالن مطالعه با  به طور مثال:طراحی شدت روشنایی و همچنین ادوات آن

 .م در طراحی ها نقش بسزایی دارندهمچنین مقیاس در پالن خا

 است:قسیم بندی ها به شکل زیر در پالن مورد نطر ما،که یک پالن بیمارستان میباشد ت
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 نیرزمیز یمعمار پالن یکل یشما(1_1_1 شکل 1 اول طبقه یمعمار پالن یکل یشما(1_3_1شک نیرزمیز طبقه یمعمار پالن یکل یشما (1_1 شکل

 1_1) پالن زیرزمین
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زباله پسماند غیر عفونی،سردخانه زباله پسماندعفونی،سیستم امحاء،ترولی  :سردخانهپسماندبخش 1_1_1)

شامل:نگهبانی و کارت زنی،استراحت،رختکن کثیف،شستشوی ترولی،قسمت ورودی پرسنل بخش پسماند که 

 .کادر،انبار شوینده

:شستشو و ضدعفونی ترولی،خشک کردن ترولی،انبار مواد شوینده،انبار تجهیزات،ورودی کاخداری وانبارها

کثیف،خروجی تمیز،بخش ورودی پرسنل کاخداری و انبار:نگهبانی و کارت زنی،استراحت،مرکز گازهای طبی،انبار 

،انبار پارچه،انبار کاغذو لوازم دفتری،پارک ترولی دریافت و توزیع،اتاق مسول انبار، انبار اسقاط،انبار وسایل بزرگ

 دارو و سرم، انبار کاالهای پزشکی،انبار مواد آتش زا، انبار وسایل متفرقه

 دفتر فنی که اتاق برق نیز در این بخش واقع شده است.

آشپزخانه،استراحت کارکنان،سردخانه زیر صفر،سردخانه باالی :اتاق مسول تغذیه،اتاق سرپرست آشپزخانه

صفر،انبار،تی شور،بخش زباله،بخش آماده سازی گوشت،آماده سازی سبزیجات،آماده سازی برنج،آماده سازی 

پخت غدای رژیمی،دیگ شویی،پخت متفرقه و سرخ کردنی ها،پخت کباب،سالن پخت،شستشو و دپو 

 ولی کثیف،شستشوی ترولی،آسانسور خدماتیظروف،نگهداری و توزیع غذا، تر

 بخش های باال که شرح داده شد در قسمت غربی ساختمان واقع شده است.

 اول قسمت نیرزمیز یمعمار پالن (2_1_1 شکل
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مونشارژ کثیف،دریافت و تفکیک،شستشوی ترولی،شستشوی اولیه و ضد عفونی،تی شور، محل استریل:(2_1_1

شستشوی دو طرفه،انبار استریل،انبار وسایل یکبار مصرف،اتاق مسول،قسمت بسته استقرار ماشین های 

 طرفه گازی،استراحت کادر،انبار شوینده،دریافت و بسته بندی لنژ وبندی،اتوکالو دو طرفه بخاری،اتوکالو د

 دیولوژیبخش استقرار آسانسورهای نفربر و بیماربر،اتاق برق،راه پله ها و اطالعات،قسمت ورود به بخش را

رختکن کادر،ترولی کثیف،شستشوی ترولی،دریافت و توزین رخت کثیف،تفکیک و آماده رختشویخانه:

لکه گیری،شستشو و آبگیری،خشک کن،استراحت کادر،اتاق سازی،انبار شوینده،اسکراپ،شستشوی عفونی،

 مسول،خیاطی، اتوکشی،بازبینی کردن و دسته بندی،انبار تمیز،تحویل تمیز،ترولی تمیز

 این بخش شامل رختشویخانه و استریل می باشد

 

 دوم قسمت نیرزمیز یمعمار پالن (3_1_1شکل
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:آسانسور های بیماربر،البی آسانسور،راه پله،اتاق انتظار،اتاق نگهبان و مسول،استراحت قسمت سردخانه(3_1_1

پارک و شستشوی ترولی،سرویس و حمام،سردخانه مسول،سرویس مراجعین،مشاهده جسد و گرفتن عکس،

  upsاجساد،اتاق برق 

 اق هواساز،موتور خانه و منابع آبات

و این بخش شامل سردخانه،منبع های آب،موتورخانه و هواساز میباشد که در قسمت شرقی ساختمان است 

  دی مجزا دارد(متفاوت می باشد.)وروه نقاط دیگر دسترسی آن نسبت ب

 سوم قسمت نیرزمیز یمعمار پالن (4_1_1شکل
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 رادیولوژی:(4_1_1

انتظار بخش پرتو نگاری،پذیرش،بایگانی جاری،بایگانی راکد،انتظاربرانکارد،استراحت،آبدارخانه،رادیولوژی 

افی،مسول بخش،انتظار سی تی اسکن تی شور،اتاق رادیولوژیست و معاینه،سونوگر   پرتابل،محل تهیه باریم،

،سرویس بهداشتی،اتاق MRIخانم ها،رختکن آقایان،آماده سازی و ریکاوری مشترک،رختکن MRIو

اسکن،تاریکخانه،اتاق  یسی ت ،تاسیسات MRIکامپیوتر،سرویس معلولین،پرستاری،کنترل،اتاق تکنیک،چیلر

ر همانطو روشن،فلورسکپی،فضا جهت پرینتر دستگاه های دیجیتالی،رادیولوژی،ماموگرافی،انتظار،مسیر مراجعین

آسانسور های نفربر و بیماربر قابل  این واحد از طریق دربی اتومات از طرف بخشه در تصویر مشاهده میکنید ،ک

دسترسی است.همچنین از طریق مسیر مراجعین تعبیه شده،افراد می توانند به بخش های فیزیولوژی و آزمایشگاه 

 مراجعه کنند.

 

 

 سوم قسمت نیرزمیز یمعمار پالن (5_1_1شکل



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 منابع

 

 کتاب مهندسی روشنایی دکتر کلهر

 کتاب تاسیسات الکتریکی دکتر کلهر

 نظام مهندسی ساختمان 13مبحث 

 13راهنمای مبحث 

 دکتر شایقیکتاب اعالم حریق 

 کتاب های تاسیسات الکتریکی فنی و حرفه ای

 استفاده شده است.همچنین از نرم افزار های اتوکد و دیالوکس در طراحی تاسیسات و روشنایی 

 

 

 




