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  :مقدمه

برای افرراد  بویژه پذیری امکانات سازی و دسترسو به منظور مناسبرسانی به جامعه هدف در راستای خدمت        

دسرتورالعل    3بخر   الرم مراده     2ناد بند و به است "مثبت زندگی"در مراکز خدمات بهزیستی دارای معلولیت 

سازی مراکز ضوابط مناسب" (6/62/39مورخ  623321/39/322مذکور )ابالغیه شلاره اجرایی تاسیس و اداره مراکز 

براساس مجلوعه ضروابط و مررررات شهرسرازی و معلراری بررای افرراد دارای        "مثبت زندگیخدمات بهزیستی 

 تدوین گردید.  معلولیت 

 

 :هدافا

  برای افراد دارای معلولیت مرکزفراگیرسازی امکانات 

  ین مراکزاافزای  سطح استرالل عللکردی فرد در مراجعه به تسهی  دسترسی و 

  افراد دارای معلولیتافزای  مشارکت اجتلاعی  

 

 :تعاریف

کره برا تاییرد    ، شخصری اسرت   افراد دارای معلولیتبراساس ماده یک قانون حلایت از حروق  :فرد دارای معلولیت -

هرا در اررر   توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی با انواع معلولیت - کلیسیون پزشکی

با محردودیت قابر  توجره و مسرتلر در      اختالل و آسیب جسلی، حسی )بینایی، شنوایی(، ذهنی، روانی یا توام،

 شد.  باهای روزمره زندگی و مشارکت اجتلاعی مواجه میفعالیت

 

شود که منجر به رفع موانع و ایجاد تغییرات محیطی متناسرب برا   به مجلوعه اقداماتی اطالق می :مرکزسازی ناسبم -

و هلچنرین اسرتداده از وسرای  و    مرکز رفع این موانع با طراحی و یا اصالح گردد. می یتمعلولدارای نیازهای فرد 

گرردد. از جللره ایرن    پذیری محیط برای این افراد منجر میرسشود و به دستپذیر میهای کلکی امکانتکنولوژی

هرا و ...  دار برای ورودیسازی شده )فرنگی و ...(، سطح شیبهای بهداشتی مناسبتوان به نصب سرویسموارد می

 اشاره نلود. 

 

تداده افرراد دارای  و امکانرات مرورد اسر   مرکز تجهیزاتی هستند که با استداده از آنها محیط  :سازیتجهیزات مناسب -

 .ها و سایر تجهیزات وابستههای کلکی، نردهنظیر باالبر، دستگیره .گرددمعلولیت با نیازهای آنها منطبق می
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 مراکز خدمات بهزیستیساختمان و فضای سازی برای مناسب ضوابط

 

 :فضاهای عمومی - الف

 :های مرکزورودی -8

 .گان قاب  دسترس باشدورودی اصلی مرکز باید برای استداده هل -

 .رو باشداالمکان هم سطح پیادهورودی مرکز حتی -

های ورودی اصلی و فرعی قاب  باللللی شام  معرفی درورودی قاب  دسترس باید با استداده از عالئم بین -

 .شناسایی باشد

 .ورودی باید روشنایی کافی داشته باشد -

 :راهروهای مرکز -2

 ردد  افراد دارای معلولیت خصوصا افراد دارای صندلی چرخدار مناسب باشد.راهروها باید برای ت -

 :هاپله -9

 .در مجاورت مسیر پلکانی موجود باید رمپ سراسری و یا آسانسور هم وجود داشته باشد -

 .ها در یک مسیر باید دارای ارتداع و علق یکسانی باشندتلام پله -

 .اشدپله باید از جنس سخت و غیرلغزنده ب -

 نصب میله دستگرد در طرفین پله الزامی است. -

 دارایها و رمپ باید بسته باشد یا با موانعی مث  میله بسته شده باشد تا از برخورد افراد فضای زیر رشته پله -

 .محدودیت بینایی با آن جلوگیری شود

 بینایان الزامی است.نابینایان وکم وجود عالئم حسی در کم، قب  از ورود به پله و در پاگردها برای هشدار به -

های باالیی و پایینی متضاد باشد و یا رنگ لبه بینایان، باید رنگ بین پاگردها و پلهبرای هشدار به نابینایان و کم -

 .جلویی هر پله باید متداوت از رنگ پله باشد

 .نصب هرگونه اجزای الحاقی غیر هم سطح بر روی کم پله ملنوع است -

 :دارشیب سطح -4

 .سانتیلتر باشد 622 دار بایدحداق  عرض سطح شیب -

 .سانتیلتر باشد 622 درصد با عرض حداق  9 متر طول، حداکثر شیب باید 3 دار تابرای سطوح شیب -

سانتیلتر به عرض  5 ،متر( به ازای هر متر افزای  طول 3 دار بی  از سه متر طول )تا حد مجازدر سطوح شیب -

 درصد از شیب آن کاسته شود. 5/2ضافه و مدید آن ا

 .دار نباید دارای شیب عرضی باشدسطح شیب -

 .دار باید غیرلغزنده، رابت، سخت و هلوار باشدکم سطح شیب -

 .دار باید با پاگرد آن متضاد باشدرنگ و روشنایی سطح شیب -

 نصب میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار الزامی است.  -
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 .ای وجود داشته باشدابتدا یا انتهای رمپ نباید پله در امتداد و -

سانتیلتر با رنگ متضاد با  5 بینی لبه محافظ، حداق  به ارتداعدار پی های عرضی و پاگرد سطح شیبدر کناره -

 .محیط، به نحوی که مانع لغزش استداده کننده گردد الزامی است

بینایان، باید نشانگرهای للسی رنگی با بافت متلایز در ابتدا و انتهای سطح برای هشدار به نابینایان و کم -

 .دار نصب شودشیب

 :پذیرش مرکز فضای -5

 .بخ  پذیرش باید به وسیله عالئم و نورپردازی کامالً واضح و مشخص باشد -

 .سانتیلتر باالتر از کم تلام شده در نظر گرفته شود 95 تا 02 ن باید حداکثر بینیارتداع پیشخوان مراجع -

 .سانتیلتر باشد 02 فضای آزاد برای قرارگیری زانو زیر پیشخوان باید حداق  -

 .تغییرات نورپردازی به منظور کاه  تضاد بین فضای خارج و داخ  مرکز باید انجام شود -

 .یرش را داشته باشدفرد با صندلی چرخدار باید امکان نزدیک شدن به میز پذ -

 .های پادری نباید اختالف سطح ایجاد کنندفرش -

 :بهداشتی فضاهای -6

 .الزامی استدر مرکز تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد دارای معلولیت -

 .سرویس بهداشتی باید دارای دسترسی بدون مانع باشد -

 .کم فضاهای بهداشتی باید غیرلغزنده باشد -

دارای ی قاب  دسترس باید ایلن باشند. نصب زنگ خطر در سرویس بهداشتی ویژه افراد فضاهای بهداشت -

 .الزامی استمعلولیت 

 .پذیر باشدفضاهای بهداشتی باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان بدر -

 باشد.  (در مواقع اضطراری+ )شدن از خارج قاب  باز + فضای بهداشتی باید از داخ  قد  شود در عین حال ب در -

 پذیر باشد.فضای سرویس بهداشتی به نحوی باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن امکان -

 های دستگرد در طرفین کاسۀ توالت الزامی است. نصب میله -

های تیز وجود گوشه بندی شوند. زیر روشویی نبایدهای آب گرم و فاضالب زیر روشویی باید حداظت و عایقلوله -

 .داشته باشد

 .باشد به آسانی قاب  استدادهتلام لوازم توالت باید در جای ایلن نصب شده و  -

 دسترسی به کاغذ توالت باید آسان باشد.  -

 : سازیکف -7

 .باشدسخت و مراوم در هر دو شرایط خشک و مرطوب در برابر لغزش پوش  کم باید 
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  :تجهیزات -ب

 :آسانسور -8

 ضروری است:های ذی  استاندارددر صورت وجود آسانسور در مرکز رعایت 

آسانسور باید هلسطح ورودی و یا در دسترس بالمانع صندلی چرخدار قرار گیرد و عبور با صندلی چرخدار به  -

 .پذیردآسانی صورت 

 .غیرلغزنده باشد و پوش  کم اتاقک آسانسور باید محکم، رابت -

 :باالبر -2

ده از باالبر تنها در صورتی مجاز است که نصب آسانسور در ساختلان های موجود امکان پذیر نباشد. برای استدا -

 .توان از باالبرهای علودی برای جابجایی استداده کردسانتیلتر می 252 اختالف سطوح حداکثر تا

 اندارد ایران باشد.سازمان ملی است 22336 های فنی باالبر باید مطابق با استاندارد شلارهویژگی -

 :سایر ملزومات –ج 

  :هاها و پنجرهبدر -8

 سانتیلتر باشد. 92 برای عبور صندلی چرخدار باید بحداق  عرض مدید هر لنگه در -

 .ها باید به سهولت باز و بسته شوندبکلیه در -

 :سردکن آب و آبخوری -2

 .دارای معلولیت قاب  استداده باشد آبخوری های نصب شده در مرکز برای افرادتلامی الزم است  -

 :مسیریابی و عالئم -9

 گردند. مشخص دارای معلولیت افراد ویژه اللللی بین عالئم وسیله به باید های مرکزقسلت تلامی -

 :خطر اعالم -4

 .های هشداردهنده شنیداری و دیداری در تلامی مراکز الزامی استنصب سیستم -

شوند باید با اختالف رنگ و نیز عالئم رناك برای اشخاص نیله بینا و نابینا باز میهایی که به فضاهای خطبدر -

 .ای مشخص شوندحسی المسه

 :ضوابط ایمنی و حفاظتی -د

رعایت مجلوعه ضوابط ایلنی و حداظتی مطابق با مجلوعه ضوابط ایلنی و حداظتی موسسات و مراکز غیردولتی 

 22/5/6330 مورخ 02001/30/322ریاست وقت سازمان به شلاره  توسطسازمان بهزیستی کشور ابالغ شده 

  .الزامی است

 :الزام رعایت ضوابط-ط

نلایند نسبت به دریافت مجوز فعالیت اقدام می برای مراکزی که اولین بارالذکر تلامی ضوابط فوقرعایت  -

بیق با ضوابط اعالم شده ماهه ملزم به تط 1فرصت  دراند مراکزی که از قب  مجوز داشتهبوده و الزامی 

 ند. باشمی
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 پذیری دسترس المللی بین عالئم -پیوست

 

 

 

 

   

 

 

 
 


