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:گرایش هایی را که باعث تغییر شکل سیستم درمانی شده اند 

بزرگی در برابر کوچکی
 گسترش طولی در برابر فشردگی
تعداد طبقات کم در برابر طبقات متوسط یا زیاد
   تمرکززدایی دربرابر تمرکز دسترسی
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  بیمارستانهاي .بود بیمارستانی امکانات در انسانگرایی سوي به جهت تغییر شاهد می توان امروزه
 به نسبت بیشتري اهمیت داراي اقامتی فضاي وجود .هستند شبیه هتل به بیشتر امروزي

 به بیمار اقامت و بستري زمان مدت .است گذشته بیمارستانهاي در بهداشتی سرد طرح هاي
 خصوص در( تختی دو یا تختی یک اتاق هاي به عالقه و می شود کوتاهتر پیوسته طور

 .ستا بیشتر)خصوصی بیمارهاي
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مفهوم دهکده سالمت

  

 سالمتیبهداشتی ثانویه و اولیه هاي مراقبت که است اقامتی هاي مجموعه وپزشکی مرکزي•
 .آورد می فراهم فرد به منحصر محیطی در بیماران براي را

 ارائه و شهري زندگی هاي آلودگی از دور به و طبیعی محیط یک ایجاد آن کامل نمونه•
.است کنندگان مراجعه به محیط در دارویی هان گیاه و سنتی طب خدمات

 بخش کنترل و نظر تحت بیشتر که اقتصادي هستند مجموعه هایی مراکز، این حقیقت در•
 . دولتی بخش نه دارند، قرار یخصوص
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دهکده سالمت

درمان مکمل توریسم سالمت مسکونی سازي پرداختن به مسایل پرداختن به مسایل 
زیبایی شناختی
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ویژگی هاي دهکده سالمت

  

محیط فیزیکی، تمیز و امن
دسترسی جامعه محلی به تجارب، تعامالت و ارتباطات متنوع
 احترام قائل شدن و مترقی در نظر گرفتن میراث تاریخی و فرهنگی
قابل دسترس و مناسب بودن خدمات بهداشتی
متنوع و نوآورانه بودن اقتصاد
استفاده پایدار از منابع براي جوامع محلی
ارتقاء کیفیت زندگی براي اکثریت مردم به یک سطح بهینه
دار شدن مشکالت اصلی و رایج بهداشتی کشورپیگیري و عهده
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Kairali - The Ayurvedic Healing Village
INDIA

فضاهاي مالقات
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Kairali - The Ayurvedic Healing Village
INDIA
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Kairali - The Ayurvedic Healing Village
INDIA

درمان
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Healing Village Konkimura
         Japan
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Healing Village Konkimura
421 Unten, Nakijin-son, Kunigami-gun, Okinawa Prefecture 905-0403, Japan
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1390مرداد  18اللهیاري ، محمد صادق، موالیی هشجین، نصراله، علیپور، حمیدرضا، دوستار، محمد، تعاونی دهکده سالمت، راهبردي در جهت توسعه روستایی، •
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•http://www.healingvillagehistory.blogspot.com/

•village.com/-http://healing
•http://en.wikipedia.org/wiki/Healing,_Lincolnshire
•http://en.wikipedia.org/wiki/heathcare
•http://healingvillagecollective.com/
•village.en.html-healing-ayurvedic-the-http://www.booking.com/hotel/in/kairali
•Information-.Hotel1154046Village.h-Healing-Ayurvedic-The-Kairali-Hotels-District-http://www.expedia.com/Palakkad
•165402https://www.airbnb.com/rooms/

•165402https://www.airbnb.com/rooms/
•http://www.youtube.com/
•http://www.vaidyagrama.com/
•http://www.agoda.com/asia/india/palakkad/kairali_the_ayurvedic_healing_village.htm
•545&if_id=2http://www.fujisan.ne.jp/history/info_e.php?ca_id=

•http://www.dehkadesaba.ir/index.php
•11,6http://eshiraz.ir/shirazshcc/fa/mon
•100842459319http://www.jamejamdaily.ir/newstext.aspx?newsnum=
•salamat.html-http://www.irantrack.com/View/dehkade
•1774605http://www.mehrnews.com/detail/News/
•unM3#.USlyOaU4018http://guilanonline.ir/index.php?mod=content&met=content_more&id=
•.html8964http://www.gilannews.ir/
•http://guilan.irib.ir/index.php
•http://kordestan.irib.ir/
•http://www.mojnews.com
•http://isna.ir/fa/news/%


