
 

 

 محوطه سازی بیمارستان

این امر به رقابت بین  .بیمارستانهای امروزی به خوبی می دانند که فضای بیرونی آنها چقدر اهمیت دارد
ده است و بخش عمده ای از بودجه های جدید ساخت و ساز در طراحی زمین ها و محوطه آنها تبدیل ش

 .سازی اطراف بیمارستان صرف می شود

بیشتر اینها فقط  .مردم از مدت ها قبل فواید هوای تازه را در بهبود سالمت روحی و جسمی می دانند
 .عت از بین می رودعقل سلیم است و می بینیم که چگونه استرس هنگام تعامل با طبی

در قرون وسطی ، بیشتر صومعه ها باغ هایی برای منابع غذایی و همچنین شفابخشی ، مراقبه و تفکر 
شیوه های باستانی یوگا و تای چی غالباً در خارج از منزل برای عناصر اضافه شده از  .معنوی داشتند

 .صلح و آرامش انجام می شدند

 

  

باغهای بیمارستان فقط مختص بیماران نیستند. بازدید کنندگان ، اعضای خانواده و کارمندان می توانند با 
قدم زدن یا صرف ناهار در این مکان های فوق العاده شفابخش از مزایای آن استفاده کنند. کارکنان 

ارهای زیادی را برطرف کنند زیرا نور آفتاب از طریق مراقبت های پزشکی می توانند تنش و فش



 

 

درختان و باغهای گل روشن می رقصند. اعضای خانواده ناراحت و خسته پناهنده بر روی نیمکت های 
 .خصوصی هستند و گریه و تجدید سازمان مجدد دارند و همچنین می توانند صلح و شفابخشی پیدا کنند

 محوطه سازی بیمارستان ها

زیبایی نیست. به بهبود بیماران نیز  ها فقط برای  )Hospital landscaping(ازی بیمارستانمحوطه س
 کمک می کند

 تحت مراقبت زیادی هستند انشان بازدید کنندگان می خواهند اطمینان داشته باشند كه عزیز

انرژی مثبت ، کاهش استرس و اضطراب ، کاهش فشار خون ،  گیاهان ، درختان و گلها باعث افزایش 
 .در بیماران می شوند سهولت در کشش عضالت و تقویت نگرش مثبت 

 از پنجره های خود ،درختان ، اغلب بیماران ، با دیدن منظره های اطراف بیمارستان 

 .یمارستان مدت بستری کمتری را سپری می کنند و به دارو های کمتری نیازمند می شونددر ب

 

در توان داریم را می توانیم به شما مدیران بیمارستان  ما در مورد این خیلی فکر می کنیم در اینجا آنچه 
محوطه  آرام و آرامش بخش فضای سبز گرفته تا نگهداری دقیق آن شما را یاری دهیم طراحی فضای از 

 .سازی فضای بزرگ همه چیز را دوستانه تر می کند

یک ورودی شاد و دلپذیر را که با گلهای رنگارنگ ، گیاهان سرسبز و درختان زینتی زیبا ساخته شده 
 .است ، ایجاد کنید

https://www.hatcherlandscape.com/blog/landscaping-considerations-medical-facilities-hospitals


 

 

همه از این مسئله  و از استرس را با آرامش و زیبایی آغاز می کند.این استقبال دائمی یک روز ممل
 .قدردانی می کنند ، خواه بیمار ، بازدید کننده یا کارمند باشید

باید مسیری پیاده روی مسالمت آمیز را برای بیماران ، بازدید کنندگان  محوطه سازی بیمارستان طراحی
 و کارمندان در پی داشته باشد تا برخی از استرس ها را از بین ببرد

مسیرها باید به اندازه کافی گسترده باشد تا صندلی های چرخدار و افراد عابر پیاده بتوانند به راحتی در 
 د صاف باشند ، به راحتی قابل پیاده روی باشنداین مسیر پیاده روی . مسیر بای

ها است ، )ما در یک دقیقه ایده های خوبی را با  محوطه سازی بیمارستان یک قسمت ضروری برای
 .شما در میان می گذاریم( با گروه معماری آرسس تماس بگیرید

 استفاده از آبنما در محوطه سازی بیمارستان

 رام می کندروح ما را آ همه عاشق آب هستند.

 .ویژگی های آب را بخشی از طراحی محوطه شفابخش خود در نظر بگیرید

 .یا یک آبشار کوچک به مناطق مشترک ، حیاط ها و باغ ها اضافه کنید آبنما یک

 نورپردازی در محوطه سازی بیمارستان

مدیران بیمارستان می دانند که روشنایی خوب برای امنیت شبانه روزی بیمارستانها بسیار مهم است اما 
 .زیبایی را نیز فراموش نکنید

را به  آبنما یژگی هایمی تواند زیباترین درختان ملک شما را برجسته کند ، و محوطه سازیمتخصص ،
نمایش بگذارد و گیاهان جذاب را در کانون توجه قرار دهد تا جلوه ای آرام بخش ایجاد کند که فراتر از 

 .غروب آفتاب باشد

https://arsesgrp.com/the-method-and-i…dscaping-in-1999/
https://arsesgrp.com/making-a-fountain/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/


 

 

 

 پالن محوطه سازی بیمارستان

 

 محوطه سازی در بیمارستان

زیبا و سرسبز می تواند به روند بهبودی کمک کند.  محوطه سازی در بیمارستان به نظر می رسد که 
 .اما مطالعات در واقع آن را اثبات می کنند

و سایر مراکز درمانی باید شامل سایه ، آرامش و فرصت ارتباط با طبیعت  محوطه سازی در بیمارستان
 .شوند

کارمندان مراقبت های بهداشتی نیز از  بیماران هنگام بهبودی از فضای سبز و باغها قدردانی می کنند.
 .مناطق زیبا و دارای زیبایی بهره مند می شوند



 

 

باید مورد توجه قرار   سازی در بیمارستان محوطه طراحی بیایید به شش مورد بپردازیم که در یک
 . دهیم

پزشکان ، پرستاران و دیگر متخصصان مراقبت های بهداشتی استرس زیادی را بر شغل تحمل می 
  .کنند

 ..برای آنها نیز تقویت کننده است محوطه سازی در بیمارستان

آرامش و زیبایی آغاز می ورودی با گل های رنگارنگ و گیاهان سرسبز یک روز پر از استرس را با 
 .کند

 ایده محوطه سازی در بیمارستان

محوطه سازی بیمارستان ها و  هنگامی که بودجه اجازه می دهد ، روش های مختلفی وجود دارد که 
 سایررا انجام دهد

 محوطه را سبز نگه دارید

است ،  ارستانمحوطه سازی در بیم در حالی که پیاده روها و حیاط بخشی از یک برنامه خوب برای
 .فضای سبز باید شاهانه باشد

زندگی  به مناظر سرسبز و الیه ای با درختان سایه دار ، گل و درختچه در ارتفاعات مختلف فکر کنید.
 .همه مهم برای یک فضای شفابخش است -گیاه سایه ، حریم خصوصی و زیبایی را ارائه می دهد 

آنها سخت و  هم اکنون بسیار محبوب هستند. -کشور  گیاهان اصلی به منطقه شما در -گیاهان بومی 
 .آنها به خوبی رشد می کنند و نیاز به کمی مراقبت دارند کمتر مستعد ابتال به آفات و بیماری ها هستند.

پرندگان ، پروانه ها شروع به پرواز در اطراف خواهند کرد و باعث  یکی دیگر از تقویت های بهبودی.
 .خوشحال کردن بیماران و کارکنان بیمارستان می شوند

در محوطه سازی بیمارستان ، ماموریت ما این است که به شما کمک کنیم یک منظره زیبا و کاربردی 
به  هستید ، ما می توانیم  اگر شما درریس بیمارستان  اری خود ایجاد کنیدرا کامالً متناسب با خاصیت تج

 .شما کمک کنیم

آرامش بخش و قابل  طراحی محوطه بیمارستان شما ، فضای  تیم باتجربه ما می تواند برای کمک به
 دسترس برای کاشت ، مسیرها ، پاسیوها ، باغها ، مناطق نشیمن و موارد دیگررا ایجاد کند

 .تماس بگیرید 91999900999و یا  91972172190ماره با ش

کنید تا ببینید چگونه می توانیم در محوطه سازی  از مشاوره رایگان درخواست همچنین می توانید
 بیمارستان شما را یاری دهیم



 

 

 

 پروژه محوطه سازی بیمارستان

، این همکاری از یک طراح مراقبت بهداشتی مبتنی بر شواهد  محوطه سازی بیمارستان قبل ازپروژه
، مشاور طراحی بیمارستان ، مطالعاتی را انجام   برای مشاوره در مورد چگونگی پیشبرد فراخوانده شد.

ی داد كه نشان می دهد فضاهای سبز ، نور طبیعی خورشید و دسترسی به محیط طبیعی همه با هم كار م
كنند تا نه تنها سالمت روان و جسمی بیمار را بهبود بخشد بلكه باعث كاهش طول مدت اقامت و درد 

 .شود

 هزینه محوطه سازی در بیمارستان

این ساختمان  با توجه به این موضوع ، بیمارستان، به عنوان یک محیط طبیعی درمانی ساخته شده است.
ز منظره مناظر موجود و تازه طراحی شده در داخل و اطراف نه تنها از نور طبیعی بهره می برد بلکه ا

ساختمان ها نیز استفاده می کند که از ابتدا جزء الینفک طراحی کلی بودند.جهت اطالعات بیشتر و هزینه 
 محوطه سازی بیمارستان با ما تماس بگیرید

 گروه معماری آرسس

دهد با ما تماس  شما در پیشبرد پروژه های محوطه سازی بیمارستان یاری می
 .بگیرید

 09300145131 و  09127927904

 

tel://+989127927904/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

