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 که در فروردین بوده 1392در سال تصمیمات و مطالب پیش نویس کمیته کشوري بهداشت پرتوي این مجموعه شامل    

د به و می توان ویرایش شدتوسط اینجانب و با درنظرگرفتن مصوبات منطقه اي (کمیته دانشگاهی پرتوها)  "مجددا 1398

 احداث قرار گیرد لیکن اجرا و ضاي فیزیکی مراکز پرتوپزشکیعنوان راهنما مورد استفاده متقاضیان تاسیس و ارتقاي ف

  اشد. می ب اخذ تاییدیه کارشناس بهداشت محیط و پرتوهاي ذي ربط دانشگاه ناظرمنوط به  پرتوي،بخش  یا مرکز، مؤسسه

  گردد.  تکمیلامید است با انتشار این مجموعه و دریافت نظرات همکاران، کارشناسان و اساتید محترم ، این مجموعه    

  مشتمل است بر :صفحه تنظیم و  19در  حاضر با رعایت اختصار ، مجموعه 

 موسسه / بخش رادیولوژي و سونوگرافی -1

  ر برداري  مرکز / بخش تصوی -2

  سه رادیولوژي فک و دهان و صورت  موس -3

  بخش سنگ شکن   -4

  رادیوتراپی   -5

  موسسه / بخش پزشکی هسته اي    -6

 بخش آنژیوگرافی  -7

  ئه نقشه راهنماي ارا -8

  C-Armدستورالعمل بهداشت محیط و حفاظت دربرابر پرتو در تصویربرداري  -9

  ایل) دستورالعمل بهداشت محیط و حفاظت دربرابر پرتو رادیولوژي متحرك ( پرتابل یا موب -10

  نکات کاربردي  -11

  

  : محمدرضا وثیقیاز توجه شما  با سپاس

  کارشناس بهداشت محیط و پرتوهاي معاونت بهداشتی

  گاه علوم پزشکی ایراندانش
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  موسسه / بخش رادیولوژي و سونوگرافی : -1

 امل موسسه یابخش رادیولوژي به محلی گفته می شودکه جهت انجام اقدامات تشخیصی دایروش

 ستخواناراکم دستگاه هاي رادیولوژي، سونوگرافی ، پري اپیکال ، پانورکس ، سفالومتري و سنجش ت

  می باشد. و ماموگرافی

س /172819/8تاسیس موسسات و مراکز تصویربرداري پزشکی به شماره آئین نامهند یک ،ببراساس  -

 . که در این مجموعه از آن به عنوان آئین نامه ذکر خواهد شد 20/12/85مورخ

زمین یا اول زیرفصل سوم آئین نامه ، موسسه می تواند در طبقه هم کف ،  18، ماده 2براساس بند  -

 مجهزبهساختمان باید ،ز ورودي طبقه همکف تا موسسها -3+ و 3اع بیش از قرارداشته ودر صورت ارتف

 آسانسور باشد .

 مفید متر 7/2حداقل  ارتفاع مفید کف تا سقففصل سوم آئین نامه ،  18بند سه ، ماده  باتوجه به -

 باشد .

 18بدون در نظر گرفتن فضاهاي جانبی  اتاق رادیوگرافی تک تیوبحداقل مساحت جهت  -

 )متر 7/3 مفید حداقل عرض( (پس از انجام نازك کاري سطوح) ع مفیدمترمرب

و تلویزیون بدون  اتاق رادیوگرافی مجهز به سیستم فلوروسکوپیحداقل مساحت جهت  -

 )متر 7/3 مفید حداقل عرض(متر مربع مفید 22درنظرگرفتن فضاهاي جانبی 

 حور طولیبر م ن دید اپراتور عمودتوجه : چیدمان (نصب) تخت رادیولوژي به گونه اي یاشد که میدا

 تخت باشد.

 وبا دو درب به نحوي که یک درب آن به سمت سالن انتظار  2/1×5/1حداقل مساحت رختکن -

 اشعه باشد . قدرب دیگر آن به سمت اتا

ه در ورودي ب، فصل چهارم آئین نامه تاسیس وجود سرویس بهداشتی نزدیک  19، ماده 9براساس بند  -

 ي می باشد .اتاق اشعه ضرور

ویس ود سردر ضمن طبق تبصره بند فوق ، درصورتی که اتاق مجهز به سیستم فلوروسکوپی باشد وج

اق رف اتدرب سرویس بهداشتی مذکور می بایست به طبهداشتی داخل اتاق اشعه ضروري می باشد .

  اشعه باز شود.

 است . سانتی متر 110حداقل اتاق اشعه  عرض درب دو لنگه اي
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  .سانتی متر نباشد 72کمتر از ، سرویس بهداشتی و اتاق کنترل  اتاق رختکنعرض درب 

 ازراپس  رنف2ظرفیت استقرار پنل ومیزفرمان باشدودرهرصورت متناسب بامساحت اتاق کنترل باید -

 تجهیز داشته باشد .

و رل سمت کنتق از کف سانتی متر 135ارتفاع در دیوار بین اتاق اشعه و اتاق کنترل در  شیشه سربی

  می باشد . از کف cm90پنل نشستهبراي 

  . است متغیرو پنل کنترل ابعاد این شیشه نسبت به نوع دستگاه هاي مولد اشعه 

 درصورتو می باشد متر مربع به ازاي یک پروسسور اتوماتیک پنجانه اتاق تاریکخ حداقل مساحت -

احد پروسسور وی شود. به مساحت آن افزوده م متر مربع 5/2افزایش هر پروسسور اتوماتیک 

 .مجزا باشدبایداز پروسسور دستگاه هاي دیگر  ماموگرافی

ر خارج از الزم است براي استقرار این سیستم د .C.Rدر صورت تجهیز دستگاه آنالوگ به سیستم  -

نترل تاق کاتاق اشعه محل مناسبی در نظر گرفته شود. این محل می تواند در صورتی که مساحت ا

ه، غیر اق اشعگوشه اي از آن جانمایی شود. در هر حال وجود تجهیزات اضافی در اتمناسب باشد در 

 اصولی است.

 می باشد . مترمربع 12( سنجش تراکم استخوان)  BMDحداقل مساحت جهت نصب دستگاه  -

 می باشد .  متر مربع 6سفالومتري  –حداقل مساحت جهت نصب یک دستگاه پانورکس  -

 اشد.باشته دبایست قابلیت نصب صحیح دستگاه و گردش کار مناسب را  ابعاد و مساحت این اتاق می -

قرارگیرد به  OPGدرصـورتی کــه دسـتگاه پـري اپـیکال (رادیوگرافی داخل دهانی ) نیـز در اتاق  -

  . مترمربع افزوده می شود 2مساحت فوق 

س همچنین بر اسا .مترمربع می باشد 8حداقل مساحت جهت نصب دستگاه ماموگرافی  -

در  )با اطراف مقاوم(کاشی کاري شده سینک روشویی نصبمصوبات کمیته استانی وحدت رویه، 

ال از انتق لوگیريجاست. رعایت ضوابط فنی از جمله تهویه و فاصله مجاز براي  الزامی ماموگرافیاتاق 

  توصیه می شود. "رطوبت به قطعات الکتریکال اکیدا

 .باشدمی  مترمربع 12سونوگرافی  مساحت اتاق -

سب مان مناو چیدو دسترسی به آبسردکن متناسب با ظرفیت مراجعین  با مساحتسالن انتظار  تامین -

 )براي موسسات معمول متر مربع 24می باشد . (حداقل مساحت ضروري در آن 
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 توجه:

ي الزم ائیدهاتابالغی وکسب نصـب وجایـگزینی کلیه دستگاه هاي رادیولوژي بایدطبق استانداردهاي  -

) مبله ، اشله و 100/1 داراي مقیاس ترجیحاًقبل از اقدامات ساختمانی، می بایست نقشه (  رد.یگ امانج

انشگاه رتوهاي دکمیته پکارشناس بهداشت پرتوها / گذاري شده تهیه و به تائید گذاري و ناماندازه

 پنجره ،نه)خا(درصورت وجود تاریکبرسد. در این نقشه می بایست شمال جغرافیایی ، محل پاس کاست

درب ها  وه ها سربی، طرز قرارگیري تخت رادیولوژي، جانمایی پنجره ها ، ستون ها و پنجر یا شیشه

شخص مو ارتفاع سرب کوبی معادل مشخص باشد. همچنین سطوح نیازمند به سرب با قید ضخامت 

مولد  صب دستگاهجوز نمبا داشتن تاییدیه نقشه با تاریخ کمتر از شش ماه از تایید، واحد قانونی  شود .

 را صادر خواهد کرد.   اشعه

تی به حی تواند بدون اخذ پروانه بهره برداري نمرادیولوژي  ، مؤسسهوزارتیاخیر بر اساس بخشنامه  -

ز سسه پس ایت مؤمدت محدود، خدمات سونوگرافی ارایه نماید. این موضوع در ارتباط با استمرار فعال

ري که ربرداتگاه رادیولوژي غیرفعال شود و یا براي مرکز تصویاخذ مجوز مذکور در صورتی که دس

 تمام تجهیزات مولد اشعه را مطابق آیین نامه تامین ننمایند صادق است.

  مرکز / بخش تصویر برداري  : -2

دامات ـکی به محلی گفته می شودکه جهت انجام اقـرداري پزشـربـش تصویـبخ /زـمرک

ه هاي داخله اي دایر می گردد و شامل کلیه متعلقات دستگامدرمانی و  -رداري تشخیصیـربـویـتص

نجش تري ، سسفالوم –پري اپیکال ، پانورکس رادیولوژي ( رادیولوژي، سونوگرافی ، ماموگرافی ، 

 زينه روشبای تی اسکن و ام آر آي ) بوده و به صورت ـا سـتراکم استخوان و سی تی اسکن و ی

  فعالیت خواهد نمود .

ز ـرکـاده در مـرادیولوژي عمومی ، سی تی اسکن و ام آر آي مورد استف اه هايکلـیه دستـگ -

  باشد . Filmlessو  digital دـ) بایـشبخ(

 می باشد . مترمربع 200حداقل مساحت مرکز فصل سوم آئین نامه  18ماده  4طبق بند  -

 د .باش امی بایست کامالً مجزدرب ورودي مرکز ، فصل سوم آئین نامه 18ماده  6طبق بند  -

اسیس گردد و تدر ساختمانهاي غیر مسکونی  مرکز باید فصل سوم آئین نامه ، 18، ماده  5طبق بند  -

 در صورتی که کاربري ساختمان مسکونی است باید کامالً خالی از سکنه باشد .
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 هبو در غیر این صورت ساختمان مجهز مرکز باید در طبقه هم کف طبق تبصره بند فوق ،  -

 ود.می ش توصیه "اکیدا ،اخذ تاییدیه محل قبل از اقدام به قرارداد تملک آن . دباش آسانسور

 واحد سی تی اسکن : -

 )متر 7/4حداقل عرض مفید (متر مربع 28حداقل مساحت اتاق گانتري  -

 متر مربع  7حداقل مساحت اتاق کنترل  -

 متر مربع  8حداقل مساحت اتاق آماده سازي و رختکن  -

 حیاء). ( مجهز به تجهیزات ا متر مربع 5/7وري به ازاي هر تخت  حداقل مساحت اتاق ریکا -

دیده و رارگربین اتاق گانتري و ریکاوري برق یریکاوري باید به ترتیبی باشد که گردش کار اصول -

 حریم خصوصی بیمار حفظ شود .

 درنظر گرفتن مساحت مورد نظر جهت تجهیزات جانبی متناسب با دستگاه . -

 اشد.بت داشته وي تخ) دستگاه به گونه اي یاشد که اپراتور اشراف بر بیمار مستقر بر رتوجه : چیدمان (نصب

 : ام آر آيواحد  -

 متر مربع  28حداقل مساحت اتاق مگنت  -

 متر مربع  7حداقل مساحت اتاق کنترل  -

 متر مربع  7حداقل مساحت اتاق آماده سازي و رختکن  -

 حیاء). ( مجهز به تجهیزات ا متر مربع 5/7حداقل مساحت اتاق ریکاوري به ازاي هر تخت   -

 ه و حریمرگردیدنت و ریکاوري برقرامگبین اتاق  یریکاوري باید به ترتیبی باشد که گردش کار اصول -

 بیمار حفظ شود .خصوصی 

 ( اتاق تکنیک) equipmentدر نظر گرفتن مساحت مورد نظر جهت  -

  اشد.بت داشته وي تخاتور اشراف بر بیمار مستقر بر رتوجه : چیدمان (نصب) دستگاه به گونه اي یاشد که اپر

ان ارایه د و چیدمابعا بر اساس رهنمود و اسناد باالدستی، ابعاد و چیدمان اتاق هاي مگنت و تکنیک، همگون با

 شده توسط کارخانه سازنده (و نه شرکت نصاب) باشد.

کلیه موسسات و بخش هاي  وجودتی شویی در، فصل چهارم آئین نامه ،   19، ماده 12طبق بند  -

متر مربع با کف مقاوم ، قابل  5/1اتاق تی شویی باحداقل مساحت . پرتوپزشکی الزامی می باشد

شستشو، سنگ،کاشیکاري یا سرامیک تازیر سقف مجهز به شیرمخلوط آب گرم و سرد، تی آویز، 
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مواد گندزدا و متر ، تهویه مجزا و قفسه  سانتی 60عمقحوضچه داراي کف شوي فاضالب رو با 

 پاك کننده و در صورت استفاده از تی شویی پرتابل محل مناسبی براي نگهداري و تخلیه آن 

 ست .وزي ارلزوم درنظرگرفتن اتاق مناسب جهت استراحت پرسنل نظر به اینکه مرکز / بخش شبانه  -

 لزوم درنظرگرفتن اتاق مناسب جهت مسئول فنی   -

  متر مربع 10گزارش نویسی حداقل لزوم درنظرگرفتن اتاق مناسب جهت  -

 لزوم درنظرگرفتن سالن انتظار متناسب با ظرفیت بیماران  -

ذیرش و پ. مسئول  ، فصل پنجم آئین نامه ، مرکز ( بخش ) باید داراي واحد بایگانی باشد20طبق ماده  -

 بایگانی باید داراي مدرك کارشناسی یا کاردانی مدارك پزشکی باشد .

  است ). مانعوطلب بکارگیري دانش آموختگان سایر رشته هاي پزشکی و پیراپزشکی بال( درصورت نبودن دا

 داراي سرویس بهداشتی به تعداد کافی جهت بیماران و پرسنل باشد .مرکز باید  -

 مشترکات بخش / موسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرداري:

کنان اظتی کارده حفساالنه) و پرون وجود و ارایه مستندات کنترل کیفی دستکاه هاي مولد اشعه ( انجام -

سترس دکه در آن مدرك تحصیلی مرتبط و دو آزمایش آخر پرتوکار قید شده باشد ضروري و در 

 براي ارایه در بازدید هاي نظارتی باشد.

 نصب تصویر مجوز کاربا اشعه در معرض دید عموم مردم.  -

 تامین تهویه ونور مناسب در کلیه قسمت ها الزامی است . -

لیه موسسات ) جهت کKg4مترمربع یک کپسول  50به ازاء حداقل هر (سیستم اطفاء حریقمین وسایل تا -

 و بخش هاي پرتوپزشکی الزامی است .

ي اشعه دستگاه) جهت کلیه اتاق ها OFFو ONچراغ هماهنگ با سیستم نصب عالئم هشدار دهنده ( -

 است. الزامی

یژه ربوطه به وو با رعایت ضوابط م محل هاي مناسبدر حفاظتی ، هشدار و (فارسی)راهنما تابلوهاي  -

احد وتوسط  که " راهنماي بکارگیري عالئم ایمنی و هشداردهنده پرتو "توجه به مطالب مندرج در 

 نصب شود.منتشر شده  INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391قانونی با شماره شناسه 

 ت معاونتر سایه ، با رعایت امانت داري داین راهنما و عمده اطالعاتی که در این مجموعه قید شد

 ست.بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (واحد بهداشت محیط/ بخش پرتوها) منعکس شده ا
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و به تفکیک اعضاء بدن  وسائل حفاظت فردي و شیلدهاي حفاظتیتامین و به کارگیري  -

 باشد . می ضروريحداقل در دو سایز (کودکان و بزرگساالن) و به تعداد مناسب، 

) ءتاریخ انقضا عداد ،تهمراه با نصب لیست ( نام ،  ترالی داروهاي اورژانس و تجهیزات اولیه احیاءتهیه  -

 می باشد . الزامیبخش/موسسات پرتوپزشکی متناسب با استاندارد هاي وزارت متبوع  در

سب اه اي منزار رایاناف، فصل دوم آئین نامه ، هر موسسه / مرکز و یا بخش باید داراي نرم  17طبق ماده  -

 واست، تاریخ درخپزشکان و شماره نظام پزشکی آنان ، معرفیبه منظور ثبت مشخصات بیماران

 گزارش تعرفه هاي مربوطه و سایر اطالعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه باشد .

 است . امیسال الز 5طبق تبصره بند فوق بایگانی یک نسخه از گزارش آزمون پرتوپزشکی به مدت  -

یا  ي بخشرعایت نازك کاري سطوح  طبق ضوابط آئین نامه تاسیس و بهره برداري بیمارستان برا -

 مرکز مربوط به بیمارستان الزامی است .

  موارد بهداشتی :سایر 

 به ترتیب زیر می باشد :نازك کاري سطوح در بخش هاي درمانگاه و موسسات 

 اشد .ب متر از جنس سنگ یا سرامیک 2/1رتفاع اسالن انتظار تا  –دیوارهاي اتاق ریکاوري  -

 د .یک باش، کاشی، سنگ یا سرام تا زیر سقفدیوارهاي سرویس بهداشتی ، تی شویی و آبدارخانه  -

لکا، ، بواريکاغذ دیکاربرد در حال حاضر،باشد .  حداقل داراي قرنیزدیوارهاي سایر فضاها باید  -

 . آن منع بهداشتی دارد پرسیانا و نظایر

 شد .فاقد درز، شکاف ، ترك خوردگی بوده و رنگ آمیزي شده ، سالم و همیشه تمیز با سقف -

 . کاربرد المپ آویزدر واحدهاي تشخیصی و درمانی منع بهداشتی دارد -

 نقاط گردگیر، پاگیر و سرگیر می بایست حذف شود . -

 تامین هواي سالم ، گرمایش و سرمایش مناسب باشد . -

 تامین آب آشامیدنی مراجعین ضرورت دارد .براي مناسب وجود آبسردکن  -

روري ضسئول رعایت اصول ایمنی و سایر مقررات و ضوابط مربوط به شهرداري و سایر سازمان هاي م -

 است .

  . به نکات کاربردي در انتهاي این مجموعه (دو صفحه آخر) توجه فرمایید "مهم : لطفا
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  و صورت  :، فک موسسه رادیولوژي دهان  -3

 سه دستگاه هاي مربوط به رادیوگرافی دندان شامل :در این موس -

 نصب گردد . با اخذ مجوز از وزارت متبوع می تواند CBCTسفالومتري ،  –پري اپیکال ، پانورکس  -

 . می باشد (مفید)متر مربع 70 صورتفک و دهان، موسسه رادیولوژي حداقل مساحت جهت  -

  متر مربعشش دستگاه  ، هرتري فالومس -حداقل مساحت مورد نیاز جهت اتاق پانورکس -

  متر مربع 3پري اپیکال  اتاقحداقل مساحت مورد نیاز جهت  -

 ( درصورت نیاز) متر مربع 5تاریکخانه حداقل مساحت جهت اتاق  -

  متر مربع 10اتاق پزشک حداقل مساحت جهت  -

الزم  تمساح ، به این رمربع حداقل)مت 6توصیه ( متر مربع پنج CBCT اتاقحداقل مساحت جهت  -

 است فضاي اپراتوري و گزارش نویسی (میز متخصص) نیز اضافه شود.

 سالن انتظار متناسب حجم بیماران  -

داشتی یس بهدرضمن سایر فضاهاي جانبی نظیر آبدارخانه ، اتاق استراحت پرسنل و تی شویی ، سرو -

 منطبق با استانداردهاي اعالم شده .

ی ندانپزشکنگاه دو عدم تداخل با سایر واحدها نظیر درمابراي بخش ، استقالل آن به لحاظ گردش کار  -

 ضروري است.

 واحدهاي ده دررعایت نکات حفاظتی و ایمنی در این موسسه و بخش ها مطابق با استانداردهاي قید ش -

 .پرتوپزشکی می باشد

  

  . به نکات کاربردي در انتهاي این مجموعه (دو صفحه آخر) توجه فرمایید "مهم : لطفا
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  :  بخش سنگ شکن -4

)، اتاق کنترل، رختکن، آماده سازي ، و سونوگرافی C-ARMسیستم تشخیصی شامل، اتاق سنگ شکن (

  ریکاوري، اتاق پزشک ، فضاي انتظار ، تی شویی ، اتاق کثیف ، سرویس بهداشتی .

  بدون فضاهاي جانبی  متر مربع 28اتاق سنگ شکن حداقل مساحت مفید  – 1

  متر نباشد. 7/3ق اشعه کمتر از عرض اتا       

   متر مربع 3اتاق کنترل حداقل مساحت  – 2

   متر مربع 7رختکن و آماده سازي حداقل مساحت  – 3

   متر مربع 5/7ریکاوري به ازاي هر تخت   حداقل مساحت  – 4

   متر مربع 12اتاق پزشک    حداقل مساحت  – 5

   متر مربع 24انتظار    حداقل فضاي  – 6

ه یی درب با بازشوی شویی و اتاق کثیف مطابق با مندرجات قید شده دربندهاي قبلی ، سرویس بهداشتی بت – 7

  سمت بیرون

  متر و برقراري گردش کار اصولی ضروري می باشد . 7/2رعایت حداقل ارتفاع  – 8

  

  به نکات کاربردي در انتهاي این مجموعه (دو صفحه آخر) توجه فرمایید.  "مهم : لطفا

  

  

  

  

  

  

  

 رختکن

 کنترل
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  :  رادیوتراپی -5

می باشد  متر مربع 200براکی تراپی و یک دستگاه  شتاب دهندهحداقل مساحت موردنیاز جهت  یک دستگاه 

  ، فضاهاي موجود : )توصیه شده (ارتفاع اولیهمتر 5ارتفاع حداقل  ،

 مترمربع  Low energy Compact :50دستگاه هاي  اتاق درمان براي -

  متر مربع high energy  :60ي دستگاه هااتاق درمان براي 

 متر مربع 7کنترل حداقل 

 متر مربع  12اتاق مولدینگ حداقل 

 متر مربع  12اتاق پزشک  حداقل    

  متر مربع 25: حداقل درمان ( براکی تراپی )  -

  متر مربع  7آماده سازي و رختکن   –مترمربع  6اتاق کنترل 

  متر مربع 5/7ریکاوري به ازاي هر تخت 

  مطابق با استاندارد مندرج در بندهاي قبلیو تی شویی نظافت  اتاق 

  ، تمیز براساس استاندارد  امین گردش کار اصولی فضاهاي کثیفت

  ... و اداري و مالی و راحت کارکناناست هاي مدیریت، مسئول فنی، فیزیک، اتاقانبار ، 

  سالن انتظار و پذیرش متناسب با حجم بیماران 

  به تعداد کافیسرویس هاي بهداشتی 

  .ستاوع دستگاه ي الزم متناسب با ندر نظر گرفتن فضاسیموالتور، ) الزامی "عموما(بودن  در صورت دارا

  * مجوز کار با اشعه 

  * مستندات مربوط به کنترل کیفی تجهیزات 

  * مستندات مربوط به محاسبات حفاظ

  * وجود دوزیمتر محیطی

  * عرض پله ، راهرو و شیب رمپ ها 

  رقب+ نورمصنوعی + شرایط اضطراري مربوط به  الم و اطفاء حریق+ گرمایش و سرمایش* اع

  توجه به ضوابط بخش هاي الحاقی نظیر شیمی درمانی و آزمایشگاه* 

نی و احد قانووسط وتاخذ تاییدیه محل از دانشگاه ناظر و اخذ مجوز احداث (نقشه هاي تایید شده  توجه مهم :

ییر ي فوق تغاهنمانیز دانشگاه) قبل از هر اقدامی ضروري است لذا حسب شرایط کاري و تجهیزات، می تواند ر

سب قابلیت تجهیزات، اشته و یا ح) د3و  2،  1نماید به عنوان مثال بستگی به مجوز / موافقت اصولی (تیپ هاي 

  خواهد بود. MRIFسیموالتور انتخابی، سی تی اسکن و در سیستم هاي جدید 
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  :  موسسه / بخش پزشکی هسته اي  -6

 شد .با BMD,Spect CT , Spectاین موسسه / بخش می تواند مجهز به دستگاه هاي گاماکمرا،  -

وق در احداث موسسه ف، پزشکی هسته ايافت تائیدیه مراکز ضوابط دری 5ماده  9براساس بند  -

 است . ممنوع (با کاربري عملی مسکونی)مسکونی هايساختمان

  .درصورت تاسیس بخش / موسسه در بیش از یک طبقه الزم است توالی طبقات رعایت گردد 

بخش /  ان ازدر ساختمان هاي با تردد مراجعین حساس ( نظیر کودکان و زنان باردار) خروج بیمار -

 ه فوق از سایرین جدا شود .موسس

 ولی وموسسه / بخش به دو قسمت فعال و غیر فعال تقسیم می گردد که ضروریست گردش کار اص -

 تفکیک دوواحد فوق برقرارگردد .

 .اشدحداقل ب زریقتظار بعداز طراحی موسسه به گونه اي باشد که فاصله بین هات لب ، اتاق تزریق و انت -

 متر مربع  150حداقل مساحت مورد نیاز :  -

  متر مربع 28با حداقل مساحت  برداري و کنترل اتاق نگاره فضاهاي فعال شامل:  -

 (مفید)متر مربع  4با حداقل مساحت هات لب  -

ردش کان گاتاق تزریق به ترتیبی که یک تخت ویک صندلی تزریق به راحتی درآن قرارگرفته و ام

  کار میسر باشد .

یماران تزریق بمتناسب با ظرفیت  متر مربع ( 12با حداقل مساحت اتاق انتظار بیماران تزریق شده 

  شده بوده، همچنین این اتاق داراي تهویه و نور مناسب باشد .)

  لکتروشوكا،  تجهیزات احیاءترالی کد و به  متر مربع مجهز 12با حداقل مساحت اتاق تست ورزش 

  ضوابط معاونت درمان)طبق ( و کپسول اکسیژن

 یق شده ون تزری بیماران تزریق شده با درب بازشویی به طرف بیرون، اختصاصی بیماراسرویس بهداشت

  در نزدیکترین محل ممکن به اتاق انتظار بعداز تزریق باشد .

را رتو به بیرون پغیرمجاز به ترتیبی باشد که نشت  متر مربع 3با حداقل متراژ اتاق نگهداري پسماند  -

و  اخوان خوردار بوده و داراي برچـسب نـشت پـرتـو عـالمت، از تهویه مناسب برشاهد نباشیم

ده ور استفان منظ. اتاق به صورت اختصاصی بدیورالعمل سازمان انرژي اتمی) باشد(منطبق با دستفارسی

  .مل آیدبه ع حیوانات به پسماندها جلوگیري و حفاظترات وگردد، داراي قفل بوده و از دسترسی حش
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ژ اتاق کنترل مجزا با مترا باشد Spect CTدستگاه  مجهز به درصورتی که بخش / موسسه -

 متر می باشد. 7/4عرض این اتاق بالغ بر  ضروري است . مناسب

  غیر فعال بخش فضاهاي 

  شامل : 

 متر مربع 12مساحت  اتاق پزشک با -

 متر مربع ) 24سالن انتظار و پذیرش متناسب با ظرفیت بیماران ( حداقل متراژ  -

 متر مربع  12کم استخوان با حداقل متراژاتاق سنجش ترا -

  درضمن رعایت ضوابط ساختمانی و نکات بهداشتی به شرح زیر الزامی است :

  متر باشد . 2/1حداقل عرض معابر نظیر راهروها ، راه پله ها و رمپ  – 1

  سانتی متر باشد .28عرض پله حداقل  – 2

  سانتر متر باشد . 18ارتفاع پله ها حداکثر  – 3

  درجه نسبت به سطح افقی است . 15شیب رمپ کمتر از  – 4

  سطح رمپ لغزنده نبوده و ایمنی آن از طریق نصب دستگیره و حفاظ تامین شده است .

ـوران  و جـان عالوه بر نصب توري بر روي پنجره هاي بازشونده ، تمهیدات الزم براي کنترل حشـرات – 5

  مـوذي به عمل آید .

  .ودشمینیومی ریل دار استفاده نمی کابینت هاي مستعمل و نیز درب آلو درب و پنجره واز  – 6

  سیستم مناسب اعالم و اطفاء حریق در نظر گرفته شده باشد . – 7

،  زیر سقفتا  ، سرویس بهداشتی تا سقف آبدارخانه متر 2/1دیوارهـاي سـالـن انـتظار تا ارتفاع   – 8

از تازیر سقف  ، تی شویی متر 7/1اتاق تزریق تا ارتفاع ، سقفهات لب تازیر ، زیر سقفانبار پسماند تا 

  جنس کاشی ، سرامیک و یا سنگ باشد .

 رستان تاخش بیمابسایر دیوارها حداقل داراي قرنیز و از جنس مقاوم ، صاف صیقلی و قابل نظافت و در  – 9

  باشد . )کاشی، سرامیک و یا سنگمقاوم (ازجنس  متر8/1ارتفاع 

  اضافی در داخل محوطه فعال موجود نباشد .وسایل  – 10

  رارگیرند .ترجیحاً در یک طبقه ق و اتاق عمل قلب باز، Post Cath  ،ICU OHبخش هاي آنژیو گرافی ، 

  د .ی باشدرصورت اختالف طبقاتی طبق آئین نامه وزارت متبوع دارا بودن آسانسور اختصاصی ضروري م
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 بخش آنژیوگرافی : -7

  یز)ه تم(سامانولی و تفکیک سه فضاي کثیف ، تمیز و استریل ضروري می باشد .برقراري گردش کار اص

  تامین فضاها با مساحت به شرح ذیل ضروري می باشد .

 متر مربع  42اتاق آنژیوگرافی حداقل  -

 متر مربع  7اتاق کنترل حداقل  -

  اتاق گزارش نویسی و پزشک متخصص -

 متر مربع  7اتاق آماده سازي اولیه  -

 متر مربع  5/7ه ازاي هر تخت ریکاوري ب -

  . نکندگردش کار به طریقی باشد که بیماري که وارد اتاق می شود بیمار آنژیوگرافی شده را رویت  

 متر مربع  4اتاق واشینگ حداقل  -

 متر مربع  3اتاق پکینگ حداقل  -

 اتاق آبدارخانه و استراحت پرسنل  -

 اتاق رختکن آقایان ، دوش و سرویس بهداشتی  -

 رختکن خانم ها ، دوش و سرویس بهداشتی اتاق  -

هاي رداستاندا ی طبقکار تمیز ، انبار ، استریل فرع سرویس بهداشتی، تی شویی ، اتاق کار کثیف ، اتاق -

 مندرج  

 فضاي بینابینی (تعویض تخت) -

Post Cath  مجهز به سیستم مونیتورینگ متر مربع  12به ازاي هر تخت  

سرویس هاي  ،ق کثیف، اتاق نگهداري البسه تمیز و انبار تی شویی تامین فضاهاي جانبی نظیر اتا

  بهداشتی ، اتاق استراحت پرسنل و ... الزامی است .

  

  . به نکات کاربردي در انتهاي این مجموعه (دو صفحه آخر) توجه فرمایید "مهم : لطفا
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  راهنماي ارائه نقشه : -8

م فضاها ن تماآنرم افزار اتوکد) معماري که در ترسیم شده توسط رایانه ( نظیر "نقشه فنی ترجیحا -

  . د و قابلیت مستند سازي و ارایه به سیستم نظارتی را داشته باشمشخص 

 نقشه مشخص گردد جغرافیایی در شمال و جنوب  -

 باشد . شده اشل و اندازه گذاري ) و 100/1 "داراي مقیاس(ترجیحانقشه  -

 د .شوپرتوزا و توانمندي آن مشخص تجهیزات منابع و نامگذاري و نوع ، فضاها به تفکیک  -

 ردد .پیوست گ علت بررسی نقشهافزایش واحد یا دستگاه و حتی براي تغییر یا موافقت اصولی معتبر  -

 در هامش نقشه قید گردد . دقیق موقعیت موسسه یا بخش در ساختمان و آدرس -

، نهاریکخادر صورت وجود ت نقشه چیدمان شده باشد ( طرز قرارگیري تخت رادیولوژي ، پاس کاست -

ی پنجره انمایججانمایی روشویی ها، محل استقرار سیستم سی آر در صورت بهره مندي از این سیستم، 

 )سربی و محل کنترل دستگاه و طرز بازشویی درب ها مشخص گردد شیشهیا 

ص گردد شخم ییا سربکوبی شده با قید ضخامت معادل و ارتفاع سربکوب سطوح مورد نیاز به سربکوبی -

. 
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  Arm-Cدستورالعمل بهداشت محیط و حفاظت دربرابر پرتو در تصویربرداري  -9

  

 ل بیمارستان ، مراکز جراحیبراي تصویر برداري پزشکی در اتاق هاي عم  C-Armاستفاده از دستگاه  – 1

جاز می بوع ممحدود، بخشهاي سنگ شکن ، آنژیوگرافی و ... مشروط به اخذ مجوزهاي قانونی از وزارت مت

  باشد .

  درخصوص بخش هاي آنژیوگرافی و سنگ شکن در صفحات قبلی توضیح کامل داده شد . – 2

و وصیه می شود ، ت متر مربع 45بالغ بر   C-Armدستگاه مساحت اتاق عمل براي استفاده از – 3

  رفته شود .نظر گ در C-Armدرصورت نبودن چنین مساحتی بزرگترین اتاق عمل براي استقرار دستگاه 

متر و  2/2ارتفاع حداقل منطبق با استانداردهاي اتاق رادیوگرافی تا  اصول سربکوبی حفاظت: – 4

  رعایت گردد. میلی متر 2ضخامت 

  اشد .می ب متر C-Arm 7/2 دستگاهاتاق مورد نظر جهت نصب  مفید حداقل ارتفاع – 5

رتو را تامین و با پط حفاظت در برابر آن باید شرای و چهارچوب C-Armدرب هاي مشرف به اتاق  – 6

  ، به حالت پرس شده پوشانده شود . میلی متر سرب 2معادل ورقه هاي سربی 

  ازنگهداري وسایل اضافی در داخل اتاق مذکور خودداري گردد . – 7

  توسط افراد مجاز انجام گیرد . C-Armتصویر برداري با دستگاه  – 8
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  فاظت دربرابر پرتو رادیولوژي متحرك ( پرتابل یا موبایل)  دستورالعمل بهداشت محیط و ح -10

  از دستگاه هاي متحرك فقط در مواقع ضروري استفاده گردد . – 1

رمحل یربراري بادستگاه متحرك الزمست کلیه پرسنل وهمراهان بیماران که حضورشان ددرهنگام تصو - 2

  الزامی نمی باشد از اتاق خارج شوند .

  ان سایر بیماران ازاتاق خارج شوند .برداري با دستگاه متحرك حتی االمکدرهنگام تصویر -3

مکان ان وعدم درهنگام تصویربرداي با دستگاه متحرك ، درصورت لزوم حضور پرسنل و همراهان بیمارا – 4

سب مودن مناحاظ نخروج سایر بیماران از اتاق ، ضمن رعایت بیشترین فاصله ممکن از دستگاه مولد اشعه و ل

. ربی و ..سبند  ترین وضعیت براي تابش اشعه ، الزمست از وسایل حفاظتی مناسب نظیر پاراوان سربی ، پیش

  استفاده شود .

 BASIC RADIATIONدرهنگام تصویربرداري متحرك بایدجدول راهنماي شرایط پرتودهی استاندارد( -5

SAFETY STANDARDS. در دسترس باشد (  

  گیرد. متحرك باید توسط پرسنل پرتوکار مجاز و آموزش دیده انجام تصویر برداري با دستگاه – 6

ارگرفته ناسب قرپرسنل پرتوکار در هنگام تصویربرداري با دستگاه متحرك حتی االمکان در پشت حفاظ م – 7

ش نظیرپی از دستگاه مولداشعه،الزمست از وسایل حفاظتی مناسبفاصله و در غیر اینصورت ضمن رعایت 

  . استفاده نمایند.بندسربی و..

  درهنگام تصویربرداري متحرك میدان تابش پرتو باید به موضع هدف محدود شود .  – 8

  ) بهینه استفاده شود .KVPدرهنگام تصویربرداري متحرك از کیلو ولتاژ ( – 9

  در هنگام تصویربرداري متحرك بیمار باید در دقیق ترین وضعیت و نما قرارگیرد . – 10

  گاه هاي مولد اشعه داراي تائیدیه معتبر کنترل کیفی باشند .کلیه دست – 11

  لیه دستگاه هاي مولد اشعه داراي تائیدیه معتبر کنترل کیفی باشند .ک -12

یاز نر صورت دقبل از تصویر برداري متحرك شرایط حفاظتی اتاق هاي مجاور دربرابر اشعه بررسی و  – 13

  تمهیدات حفاظتی الزم بعمل آید .

ی تی درمانز بهداشستفاده از دستگاه متحرك فقط در بیمارستانها مجاز بوده و در درمانگاهها و مراکا – 14

  ممنوع می باشد .

  .شندسالم با لکتریکیمکانیکی یا ا دستگاه هاي موبایل بدلیل وجود چرخ بایستی مجهز به سیستم هاي ترمز – 15
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  شوند . ستگاه هاي متحرك در محل ثابت و مشخصی نگهداريد-  16

فاده محل است ناسب باقبل و بعداز هرنوبت استفاده از دستگاه متحرك ، شرایط بهداشتی و کنترل عفونت مت – 17

  از دستگاه بررسی و درصورت نیاز نسبت به نظافت و گندزدایی دستگاه اقدام شود .

وسط زم است تمی باشند و الین تجهیزات مانند تمام دستگاه هاي مولد اشعه ، مشمول کنترل کیفی ساالنه ا -18

  افراد داراي صالحیت استفاده شوند.

فقط به مراکز  کیفی ،رتابلپ دستگاهاز طرف واحد قانونی براي مجوز نصب در مواردي بجز بیمارستان ها،  -19

عی داده هاي امدادگر در سوانح طبیدرمانی صحرایی، اورژانس حوادث غیرمترقبه، مراکز نظامی و سازمان

  .شودمی

 ونوگرافیو س رادیولوژي کاربرد رادیولوژي پرتابل در مؤسسات رادیولوژي و سونوگرافی و بخش هاي مهم :

یولوژي تگاه رادوان دسدر حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران ممنوع است. کاربرد این تجهیزات به عن هادرمانگاه

نیز ر نظ مورد ستگاهر با اشعه معتبر که دجایگزین تخت ثابت تک تیوپ، فقط در بیمارستان هاي داراي مجوز کا

تواند  الحیت میراي صدر لیست پیوست منابع آن قید شده و داراي کنترل کیفی معتبر می شاد نیز توسط افراد دا

  براي اهداف تشخیصی طبق پروتکل هاي موجود استفاده شود.

  

یل ي پرتابل از دستگاه هاي موباتوجه : دستگاه هاي متحرك بر دونوع پرتابل و موبایل هستند. دستگاهها

کوچکتر بوده بطوریکه میتوان قطعات آن را از هم جدا کرده و درون یک کیف حمل نمود . در حالیکه 

 دستگاه هاي موبایل بر روي چرخ قرارگرفته و می توان دستگاه را با استفاده از چرخ جابجا کرد

  

پرتو  ي همچوندر مواردراه با بروشورهاي آموزشی عمده اطالعاتی که در این مجموعه قید شده هم توجه : 

مانت داري در ا رعایت اب ... وپزشکی ، کار با لیزر ، رادون ، سطوح راهنما ، تعدادي از بخشنامه ها و آیین نامه ها 

ده نعکس شسایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (واحد بهداشت محیط/ بخش پرتوها) موب 

  .ی باشدم   http://vch.iums.ac.irبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانمعاونت سایت وب آدرس  است.

 

  

  

  



	راهنماي متقاضیان تاسیس و ارتقاي شرایط واحدهاي پرتوپزشکی وثیقی 8139 فروردینویرایش :   

 

Page 18 of 19 

 

  نکات کاربردي دیگر: 

یازي به نپزشکی مجاز،  در مطب هاي دندانباید از نمایندگی مجاز تهیه شوند. براي نصب آنها  تک دندان دستگاههاي -

عالوه  ی الزم استباشد اما در مؤسسات و بخش هاي پرتوپزشکمی از واحد قانونی نو کاربا اشعه نصب هاي اخذ مجوز 

ه هاي راي دستگاضوع باین موبر کنترل کیفی ساالنه و اخذ نقشه تایید شده ، مجوز کار با اشعه را نیز دریافت کنند. 

 صورت ( درته ايسنجش تراکم استخوان نیز صادق است لذا براي کاربرد آن ها در مراکز و مؤسسات و نیز پزشکی هس

 Kveم ه (علی رغد اشعداشتن موافقت اصولی)  ضروري است کنترل کیفی ساالنه انجام و طبق قانون ، در لیست منابع مول

 کم) نیز قید شوند. 

ستگاه مجوز نصب جداگانه براي هر د، الزم است ضمن ارائه موافقت اصولی  مؤسسه  /جایی مرکزجابه در صورت -

 .گرفته شود

در یک شهر و یا دو  صورت شیفت صبح و عصرمسئول فنی به عنوانبه فقط در دو مرکز تواندمی پزشک متخصص -

 .ته باشدواحد قانونی) مسئولیت داشوزارت بهداشت و شهر نزدیک هم (درصورت معقول بودن مسافت به تشخیص 

 .دمعرفی شو بخش رادیولوژي عنوان شخص مسئولتواند بهنمی متخصص رادیولوژي فک و صورت -

شد. عنوان شخص مسئول هر بخش باید داراي تخصص در زمینه فعالیت همان بخش باپزشک متخصص معرفی شده به -

 ي اتاق عمل مغز و اعصابمتخصص مغز و اعصاب برا و متخصص اورتوپد براي اتاق عمل اورتوپدي عنوان مثال،به

هاي عنوان شخص مسئول براي اتاقهب بیهوشی متخصص رادیولوژي یامعرفی شوند،  شخص مسئول عنوانتوانند بهمی

متخصص رادیولوژي) (همچنین شرط الزم (و نه کافی) که رادیولوژیست  .شوندنمی پذیرفتهتوسط واحد قانونی عمل 

ع عداد منابتت که در مؤسسه رادیولوژي وسونوگرافی بتواند همزمان مسئول فنی و مسئول فیزیک بهداشت باشد این اس

  مولد اشعه یونساز مؤسسه کمتر از دو دستگاه باشد.(دستگاه ها) 

 .عرفی نمایدم فیزیک بهداشت جداگانه بیش از دو دستگاه، مسئول در صورت داشتن مؤسسههر تاکید می شود   -

توانند در سایر نمی اي، رادیوتراپی و آنژیوگرافیپزشکی هسته هايبخش 	هر یک از فیزیک بهداشت مسئولین -

 .فیزیک بهداشت باشندها مسئول بخش

عیت دستگاههاي موجود دانشگاه به این امور ارسال و وض معاونت درمان یک مرکز باید نامه تأیید تعطیلی در صورت -

 .در آن مرکز مشخص گردد

یمتر دز نمایند بایدکلیه پرتوکاران اعم از مسئولین (شخص مسئول، مسئول فیزیک بهداشت) در هر بخشی که فعالیت می-

 .را نیز داشته باشند بج مخصوص همان بخش فیلم فردي

شکن، آنژیوگرافی، پزشکی ادیولوژي، اتاق عمل، گوارش، سنگر هایی مثل بخشها که داراي بخشدر بیمارستان -

 .ر بخش دریافت گرددهبراي  فیلم بج با کد اختصاصی هستند، باید دزیمتر فردي اي و رادیوتراپیهسته

 .تهیه شود فیلم بج باید دزیمتر فردي براي تمام پرتوکاران -

  .الزامی است خدمه و منشی براي فیلم بج تهیه دزیمتر فردي ايپزشکی هسته براي مراکز -

 انشگاه علوم پزشکید بهداشتیمعاونت  از کد رهگیري باید مجوز کار با اشعه تمدید اخذ، اعمال تغییرات و براي  -

  .ارائه شود مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط وکار)(با بهره گیري از سامانه جامع  ذیربط
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واست هاي اینترنتی و سامانه ثبت درخ  inra.aeoi.org.ir  در آدرسکشور وب سایت امور حفاظت در برابر اشعه  -

  .می باشد https://inra.aeoi.org.ir/login.aspxواحد قانونی 

  .ی باشدم  /http://vch.iums.ac.ir در آدرسمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران وب سایت  -

دانشگاه  بهداشتیونت معا از کد رهگیريو نیز دریافت  مجوز کار با اشعه تمدید اخذ، اعمال تغییرات وبراي  -

مراجعه  ایت معاونت بهداشتی و یاندرج در وب سم -(یک صفحه فرم خوداظهاريایران الزم است  علوم پزشکی

 از تکمیل و پس حضوري به واحد صدورپروانه هاي معاونت درمان یا بهداشت محیط معاونت بهداشتی ) را اخذ

ماهنگی هاي هد. برابر رماییآن همراه با سایر مستندات قید شده در فرم مذکور را مطابق راهنماي باالي فرم اقدام ف

مرکز  ف مؤسسه /از طر قبل از انقضاي تاریخ مجوز کار با اشعه الزم است اقدام عملیانجام شده ، حداقل یکماه 

مذکور با  اشد). فرممی ب انجام شده باشد(توصیه واحد قانونی و نیز دانشگاه، دو ماه قبل از سررسید تاریخ انقضا

لوم شگاه عداناي کارشناس بهداشت پرتوههدف شفاف سازي، تسریع امور و جلوگیري از اطاله زمان توسط 

  ی گیرد.مبرداري متقاضیان و همکاران نظارتی قرار مورد بهره 1387سال پزشکی ایران طراحی و از 

 اه ناظرطرف دانشگ ر بررسی میدانی کارشناسان نظارتی و کارشناس بهداشت پرتوها ، وجود و ارایه نقشه تایید شده ازد -

  ضرورت دارد.براي انطباق تجهیزات و نیز ساختمان الزامی است. این مهم  در صورت مطالبه بازرس،

  

 

 


