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شرايط كلي درمانگاه دندانپزشكي عمومي 

 كسب موافقت اصولي و پروانه تأسيس قبل از هرگونه اقدام ) 1

اخذ تأييديه نقشه و كروكي مربوط به احداث درمانگاه قبل از احداث و يا بهره برداري، از اداره نظارت بر درمان دانشگاه  ) 2

 از نظر رعايت مقررات مربوطه

 عدم تأسيس و احداث درمانگاه در ساختمان هاي مسكوني، اداري و يا تجاري  ) 3

ممنوعيت احداث درمانگاه در مجاورت كشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دامداري ، مرغداري ، تأسيسات فاضالب و ساير  ) 4

 مراكز مزاحم مشابه و  پر سر و صدا 

 متر تعيين مي شود. 500 تا 300تبصره: حداقل فاصله بين درمانگاه و مراكز مزاحم مندرج در بند فوق بر حسب مورد بين 

  متر)800رعايت فاصله درمانگاه تا نزديك ترين مركز بهداشتي درماني (حداقل  ) 5

  متر)500رعايت فاصله درمانگاه تا نزديك ترين درمانگاه شبانه روزي (حداقل  ) 6

 نوساز بودن و قرارگرفتن ساختمان درمانگاه در مجاورت خيابان هاي اصلي ) 7

رعايت كامل مفاد بخشنامه وزارت متبوع درخصوص سازه و استحكام بناي ساختمان و ساير جزئيات تأييد اوليه و نهايي  ) 8

 /پ)18387/34دفتر فني دانشگاه مطابق ضوابط (بخشنامه شماره 

 داشتن تأييديه بهداشت محيط قبل از بهره برداري ) 9

 متر مربع مساحت زيربنا براي درمانگاه  150رعايت حداقل  ) 10

الزامي بودن نصب آسانسور درصورت تقسيم زيربناي ساختمان در بيش از دو طبقه. ساختمان درمانگاه مي بايست از  ) 11

 طبقه ي هم كف شروع شود.

 پيش بيني پاركينگ وسائل نقليه  ) 12

 شبانه روزي بودن ساعت فعاليت درمانگاه  ) 13

 فعاليت درمانگاه مطابق با مجوزهاي قيدشده در پروانه تأسيس ) 14

 رعايت تعرفه هاي مصوب ) 15

  متر1×40/1 تابلوي درمانگاه در ابعاد 2نصب حداكثر  ) 16

تبصره: مندرجات تابلوها بايد مطابق پروانه صادره و بدون ذكر نام پزشكان شاغل در درمانگاه باشد. همچنين استفاده از 

عناوين كلينيك و پلي كلينيك ممنوع مي باشد. 

  متر مي باشد.7/2حداقل ارتفاع سقف ها  ) 17

  متر كمتر باشد.5/1عرض راهروهاي ورودي و راهروهاي موجود در درمانگاه نبايستي از حداقل  ) 18

  سانتي متر تعيين مي شود.20 سانتي متر و ارتفاع پله ها حداكثر 120 و 30حداقل عرض و طول پله هاي درمانگاه به ترتيب  ) 19

  يونيت الزامي است.5وجود فضاي فيزيكي كافي و تجهيزات الزم جهت فعاليت حداقل  ) 20

 هر يونيت بايد در يك اتاق كامالً مستقل قرار گيرد. جداسازي اتاق ها تنها با استفاده از ديوار مجاز مي باشد. ) 21

تبصره: فقط در اتاق فوريت ها (اتاق درمان اورژانس) قرارگرفتن دو يونيت در يك اتاق مجاز مي باشد. اين اتاق حداقل به 

  مترمربع فضا نياز دارد.2±24

 درب كليه ي اطاق ها بايستي مستقيماً به سالن يا اتاق هاي انتظار و يا راهروها باز گردد. ) 22

 كمپرسور بايستي خارج از فضاي اتاق هاي درمان و انتظار باشد. ) 23



  

حتي المقدور از ساكشن مركزي براي يونيت هاي درمانگاه استفاده شود. اين دستگاه بايستي خارج از فضاي اتاق هاي  ) 24

 درمان و انتظار باشد.

 سانتي متر فضاي خالي وجود داشته 100 تا 80در اتاق هاي درمان، يونيت بايد طوري نصب شود كه در اطراف آن حداقل  ) 25

 باشد.

  سانتي متر است.90عرض خالص درب هاي ورودي حداقل  ) 26

  مترمربع است.10حداقل مساحت براي هر يونيت بدون درنظر گرفتن كابينت  ) 27

 اتاق راديولوژي بايستي براساس ضوابط و مقررات موجود سرب كوبي شده و به تأييد سازمان انرژي اتمي برسد. ) 28

 

شرايط كاركنان 

 انجام فعاليت متخصصين در درمانگاه فقط در ساعت هاي مورد نياز مطابق ضوابط و مجوز پروانه تأسيس درمانگاه ) 29

درصورت درخواست افزايش بخش هاي تخصصي به پروانه ي تأسيس، تأمين نمودن تجهيزات مورد نياز با تأييد دفتر 

 تجهيزات پزشكي و مطابق نظر اداره نظارت بر درمان دانشگاه الزامي مي باشد. 

 حضور مسؤولين فني براساس پروانه صادره در زمان فعاليت درمانگاه ) 30

 به كارگيري پزشك و افراد فني واجد صالحيت و مدرك دانشگاهي با تأييد و نظارت مسؤول فني ) 31

كاركنان شاغل در بخش دولتي حق فعاليت در درمانگاه در ساعت هاي موظف اداري را ندارد. 

 دندانپزشكان شاغل در درمانگاه بايستي داراي پروانه مطب معتبر شهرستان قم باشند.

 عدم انجام تبليغات داخلي و خارجي قبل از اخذ مجوز الزم براي انجام تبليغات از سازمان نظام پزشكي ) 32

 نصب مجوز پروانه تأسيس، مسؤولين فني و تعرفه هاي مصوب در محل ديد عموم ) 33

 وجود تابلوهاي راهنماي اتاق ها و طبقات ) 34

 رعايت طرح انطباق موازين پزشكي با شرع مقدس اسالم ) 35

 نصب اتيكت جهت شناسايي پرسنل به بيمار و همراهان وي ) 36

 انجام برنامه ريزي و آموزش مداوم كاركنان درمانگاه ) 37

 الزام رعايت فعاليت كليه ي كاركنان شاغل در درمانگاه حداكثر در دو نوبت كاري ) 38

به پزشكان و پيراپزشكاني كه در ساير مراكز درماني نيز فعاليت مي كنند، اجازه ي فعاليت هم زمان داده نمي شود و حداكثر 

 مي توانند در دو موسسه درماني (بيمارستان ، درمانگاه و ...) فعاليت داشته باشند.

معرفي كليه ي كاركنان، پزشكان و پيراپزشكان با مدارك مربوطه به دانشگاه  ) 39

تبصره: هرگونه تغيير و جابجائي در مراحل بعدي مي بايست به اطالع معاونت امور درمان دانشگاه رسانده شود. 

 الزام حضور يك نفر كاردان پرستاري دندانپزشكي و نيز يك نفر خدمتگزار در هر نوبت كاري ) 40

پرستاران دندانپزشكي و بهداشتكاران دهان و دندان فقط مي توانند جهت نظارت، برنامه ريزي، آموزش كنترل عفونت و 

شرايط بهداشتي در محل كار، آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعين و ارائه ي خدمات دندان پزشكي پيشگيري مانند 

جرم گيري، برساژ دندان ها، فلورايدتراپي و فيشور سيلنت فعاليت نمايند و به هيچ وجه مجاز به فعاليت درماني و دخالت در 

امور درمان نمي باشند. 

 به كارگيري مسؤول مدارك پزشكي حتي المقدور با تحصيالت دانشگاهي به منظور: ) 41



  

 ايجاد سيستم اطالعات و پذيرش مناسب

تشكيل پرونده براي بيماران به صورت كامل و خوانا (شامل خالصه اي از شرح حال بيمار، نوع معالجات و تاريخ معالجه) 

 سال (تبصره: معدوم كردن پرونده هاي پزشكي پس 5نگهداري و بايگاني پرونده ها، مدارك و اسناد پزشكي حداقل به مدت 

از مدت مزبور بايد با اطالع و موافقت دانشگاه صورت پذيرد.) 

 ارايه ي آمار و گزارش هاي الزم به طور منظم به دانشگاه

 ارايه ي صورت حساب به بيمار در قبال خدمات ارائه شده

 

شرايط بهداشتي 

آب مصرفي درمانگاه بايستي از شبكه عمومي آب شهر تأمين و درصورتي كه درمانگاه خارج از محدوده ي شبكه آب شهر  ) 42

 باشد، كيفيت باكتريولوژيكي آب مصرفي مطابق با ويژگي هاي آب آشاميدني و مورد تأييد بهداشت محيط باشد.

تبصره: در مناطقي كه كمبود آب فصلي و يا قطع موقت آب در بعضي از ساعات روز وجود دارد، حتي االمكان منبع ذخيره 

 آب با شرايط بهداشتي در باالترين نقطه ساختمان پيش بيني گردد.

ساختمان درمانگاه بايد داراي لوله كشي آب سرد و گرم باشد.  ) 43

 دفع فاضالب درمانگاه بايستي به طريق بهداشتي صورت پذيرفته و مورد تأييد بهداشت محيط محل باشد. ) 44

 براي كليه ي اتاق ها نور و تهويه ي مناسب در نظر گرفته شود. ) 45

ديوار و سقف كليه ي اتاق ها، سالن ها، راهروها، انبارها و... بايستي سالم، بدون شكستگي و درز باشد. ديوارها ترجيحاً تا  ) 46

 متر از كف؛ سنگ، كاشي و يا سراميك بوده و بقيه ي ديوار و سقف به رنگ روغني روشن رنگ آميزي شده 80/1ارتفاع 

 باشد.

كف كليه ي اتاق ها، سالن ها، راهروها و انبارها بايستي سالم، بدون درز و شكستگي و از جنس قابل شستشو باشد. كف در  ) 47

اتاق هاي استريل، فوريت ها، آبدارخانه و انبار نگهداري وسايل نظافت و شستشو داراي كفشوي مجهز به شترگلو و متصل 

 به شبكه دفع فاضالب ساختمان باشد.

در اتاق استريل؛ شستشو، ضدعفوني، بسته بندي، استريليزاسيون و نگهداري وسايل استريل شده با رعايت اصول ايمني  ) 48

انجام مي شود. اين اتاق بايستي داراي سينك شست و شو، كابينت، محل استقرار اتوكالو، فور، اولتراسونيك كلينر و 

 قفسه هاي نگهداري بسته ها و تجهيزات استريل  باشد.

كليه ي اتاق هاي درمانگاه بايستي داراي دستشويي از نوع چيني و بدون پايه بوده و فاضالب آنها به طريق بهداشتي دفع  ) 49

گردد. شير آب از نوع پدالي، آرنجي و يا اتوماتيك باشد. دستشويي ها بايستي مجهز به آب سرد و گرم و حوله كاغذي 

 باشد.

 درب و پنجره ها بايستي سالم و رنگ آميزي شده باشند. درب و پنجره هاي آلومينيومي نيازي به رنگ آميزي ندارند. ) 50

 كليه ي پنجره هاي بازشو به فضاي باز و يا حياط خلوت، مجهز به توري فلزي باشند. ) 51

 سيم كشي برق درمانگاه روي اصول فني و يا رعايت نكات ايمني و از داخل كار باشد. ) 52

 تهويه به نحوي صورت گيرد كه هواي داخل درمانگاه هميشه پاك و عاري از بو و دود باشد. ) 53



  

درجه حرارت اتاق ها و راهروها بر حسب فصل مناسب باشد. براي گرم كردن اتاق ها، راهروها و سالن ها استفاده از سيستم  ) 54

حرارت مركزي الزامي است. براي خنك كردن هواي درمانگاه در تابستان، بايستي از تهويه ي مطبوع و يا كولر استفاده 

 شود.

 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و 13آبدارخانه بايد داراي شرايط بهداشتي مندرج در مقررات بهداشتي ماده  ) 55

 بهداشتي باشد.

 توالت ها بايستي در هر طبقه به تفكيك مردان و زنان در نظر گرفته شود. ) 56

درنظرگرفتن حداقل يك سرويس  بهداشتي معلول (با قابليت ورود صندلي چرخدار و تعبيه ي دستشويي معلول و توالت  ) 57

 فرنگي در آن) 

ديوار توالت ها و محوطه ي دستشويي بايستي سالم و تا سقف كاشي كاري باشد. سقف نيز به رنگ روشن رنگ آميزي شده  ) 58

 باشد.

كف توالت و محوطه ي دستشويي بدون درز و شكاف و از جنس قابل شستشو (موزاييك، سراميك غيرلغزنده و يا سنگ  ) 59

بدون خلل و فرج) باشد. كف توالت و محوطه ي دستشويي داراي شيب مناسب به طرف كف شوي و يا كاسه سنگ 

 توالت باشد.

 كاسه سنگ توالت از جنس چيني و بدون شكستگي و يا ترك خوردگي باشد. ) 60

كاسه سنگ توالت مجهز به فالش تانك براي شستشو باشد.  ) 61

تبصره: كاسه ي سنگي توالت و دستشويي ها بايد به طور مرتب و روزانه شستشو و نظافت گردد، به نحوي كه هميشه تميز 

 و فاقد جرم گرفتگي باشد.

 نصب دستگيره حمايتي به ديوار توالت هاي مورد استفاده بيماران الزامي است. ) 62

 توالت ها بايد مجهز به هواكش برقي متصل به فضاي باز يا حياط خلوت باشند. ) 63

 توالت ها داراي آب سرد و گرم باشند. ) 64

نصب الستيك و يا شيار به لبه ي پله هاي درمانگاه (در صورت وجود پله) الزامي است و پله هاي مشرف به پرتگاه حتماً  ) 65

 مجهز به نرده و حفاظ باشند.

 ميزها، صندلي ها و قفسه ها بايد كامالً سالم و رنگ آميزي شده و رويه ي آن ها نيز سالم و تميز باشند. ) 66

كليه ي اتاق ها، راهروها، سالن ها، انبارها، محوطه دستشويي ها و توالت ها بايستي داراي زباله دان درب دار، زنگ نزن و قابل  ) 67

 شستشو و مجهز به كيسه زباله باشند.

به منظور پيشگيري از خطرات آتش سوزي، درمانگاه بايستي داراي كپسول هاي ضد حريق به تعداد كافي بوده و در محل  ) 68

 مناسب و مورد تأييد سازمان آتش نشاني نصب باشند. (نصب سيستم اطفاي حريق ارجحيت دارد.)

 وجود يك دستگاه آب سردكن برقي (آب خوري با شير آب افشان) در سالن انتظار الزامي است. ) 69

 تبصره: استفاده از ليوان مشترك اكيداً ممنوع است.

 درمانگاه بايستي به طور مرتب نظافت و محل هاي آلوده در مواقع لزوم با يكي از مواد گندزداي مناسب گندزدايي گردد. ) 70

 درمانگاه بايستي محل مناسبي جهت شستشوي وسايل نظافت داشته باشد.(تي شوي) ) 71

 تهيه ي حداقل يك دستگاه يخچال مناسب براي درمانگاه  ) 72

 تبصره: يخچال جهت مصارف دارويي بايد مستقل از ساير يخچال ها باشد.

 نصب كارت معتبر بهداشتي خدمتگزاران ) 73



  

واكسيناسيون عليه بيماري هاي واگيردار به خصوص هپاتيت «ب» براي تمامي كاركنان شاغل در درمانگاه اعم از  ) 74

 دندانپزشك، پرستار دندانپزشكي، كاركنان اداري و خدماتي

 ) براي اتاق هاي درمانsafety boxتهيه ي ظروف جمع آوري پسماندهاي نوك تيز و برنده ( ) 75

جداسازي زباله هاي عادي از زباله هاي خطرناك و عفوني به طور صحيح به گونه اي كه زباله هاي عفوني در كيسه هاي زرد  ) 76

 و زباله هاي عادي در كيسه هاي سياه جمع آوري شوند.

 تخليه مرتب سطل ها و مخازن زباله (پسماندها) و شستشوي آن ها ) 77

فراهم كردن دستگاه بي خطرساز زباله و يا عقد قرارداد با مؤسساتي كه مورد تأييد دانشگاه بوده و فرآيند بي خطرسازي  ) 78

 زباله هاي عفوني را به عهده مي گيرند.

 وجود محل نگهداري موقت زباله (مطابق مديريت پسماندها و اصول بهداشت محيط) ) 79

الزام استفاده از روپوش مناسب، دستكش، ماسك، عينك و ساير لوازم محافظتي توسط دندانپزشك و پرستار دندانپزشكي  ) 80

 هنگام فعاليت درماني

محل تعويض و آويزان نمودن لباس كاركنان و بيماران، بايستي از فضاي اتاق درمان جدا باشد. (استفاده از جا لباسي در 

 اتاق درمان ممنوع است.)
 

تجهيزات درمانگاه  

 ترالي احيا ) 81

داروها و تجهيزات براي اتاق فوريت ها شامل كپسول اكسيژن، قفسه ي داروهاي اورژانس، ست احيا و حتي المقدور دستگاه 

 الكتروشوك ضروري مي باشد.

 قفسه دارو و تجهيزات ) 82

 يخچال نگهداري دارو  ) 83

  يونيت5 داراي وكيوم و خشك كن براي B ليتري كالس 17حداقل يك دستگاه اتوكالو  ) 84

 حداقل يك دستگاه راديوگرافي پري اپيكال ) 85

 وجود گواهي هاي تأييد كاليبراسيون دستگاه ها ) 86

 وجود دستگاه هاي سالم و آماده ارائه ي خدمات ) 87



  

ليست تجهيزات مورد نياز  

در درمانگاه عمومي دندانپزشكي 
 

حداقل مورد نياز نام وسايل و تجهيزات رديف 

 دستگاه 5يونيت دندانپزشكي  1

 دستگاه 1راديوگرافي پري اپيكال  2

 دستگاه 1دستگاه ظهور و ثبوت  3

 دستگاه 1داراي وكيوم  و خشك كن  Bكالس  ليتري 17اتوكالو  4

 دستگاه 1فور  5

 دستگاه 1كمپرسور مركزي  6

 دستگاه 1ساكشن مركزي  7

 دستگاه  1كپسول اكسيژن و مانومتر  8

 ست به ازاي هر يونيت 10ست معاينه  9

 ست به ازاي هر يونيت 3ست جراحي  10

 ست 1گوشي و فشارسنج  11

12 Safety Box 1 عدد به ازاي هر يونيت 

 عدد 1 ترالي احيا با داروهاي اوزژانس 13

 ست 1ست كامل احيا  14

 ست به ازاي هر يونيت 1كابينت، كمد و ترالي  15

 ست به ازاي هر يونيت 5 سوراخ) 4آنگل و توربين (از نوع كوپلينگي و حداقل داراي  16

 ست به ازاي هر يونيت 4ست فورسپس و الواتور و كورت جراحي به صورت كامل  17

 بسته 10سرساكشن  18

 بسته 20آبسالنگ  19

 بسته 20ماسك، دستكش، كاورهاي مختلف و...  20

 ست كامل به ازاي هر يونيت 5انواع فرز، فايل، اسپريدر، باربروچ، گيتس، پيزوريمر، گيج، خط كش  21

 عدد به ازاي هر يونيت 1چراغ الكلي  22

23 
ست ترميم (اسپاتول پانسمان، كندانسور، برنشير، دايكال، اپليكاتور، آمالگام 

كرير، برسي هاي كامپوزيت، اسپاتول محكمه) 
 ست به ازاي هر يونيت 5

 دستگاه 5دستگاه اليت كيور  24

 دستگاه 5دستگاه كويترون  25

 عدد 15قلم كويترون  26

 عدد 10پروپ پريونتال  27



  

ليست تجهيزات مورد نياز  

در درمانگاه عمومي دندانپزشكي 
 

حداقل مورد نياز نام وسايل و تجهيزات رديف 

 ست كامل 5قلم هاي دستي جرم گيري و كورتاژ  28

 سري 5بري هاي قالب گيري و مواد قالب گيري  29

 دستگاه 1دستگاه پرس بسته هاي استريل  30

 دستگاه 1دستگاه اولتراسونيك  31

 عدد 2ظروف مخصوص محلول هاي ضدعفوني (كوچك و بزرگ)  32



  

) Emergency Boxليست داروهاي بسته ي اورژانس (

در درمانگاه عمومي دندانپزشكي 

 

حداقل مورد نياز نام دارو رديف 

 عدد 5آمپول اپي نفرين  1

 عدد 5آمپول آتروپين  2

 عدد 5% 2آمپول ليدوكايين  3

 عدد 5آمپول ديازپام  4

 عدد 3 ميلي گرمي 100آمپول هيدروكورتيزون  5

 عدد 2آمپول دگزامتازون  6

 عدد 1آمپول كلسيم گلوكونات  7

 عدد 2آمپول متوكلوپراميد  8

 عدد 5آمپول كلرفنيرآمين يا كلماستين  9

 عدد 5آمپول آب مقطر  10

 عدد 5% 20ويال گلوكز  11

 عدد 5% 50ويال گلوكز  12

 عدد 2 ليتري 5/2سرم قابل تزريق نرمال سالين يك ليتري يا  13

 عدد 2 ليتري 5/2سرم قابل تزريق رينگر يك ليتري يا  14

 عدد TNG 5 يا پرل TNGاسپري  15
 



  

ليست تجهيزات مورد نياز ترالي احيا  

در درمانگاه عمومي دندانپزشكي 

 

حداقل مورد نياز نام وسايل و تجهيزات رديف 

يك ست ست الرنگوسكوپ (ست يك بار مصرف نيز مورد قبول است.)  1

يك تيغه تيغه الرنگوسكوپ اطفال (ميلر سايز يك)  2

يك تيغه تيغه الرنگوسكوپ اطفال (خميده سايز يك)  3

از هر سايز يك تيغه ) 4 و 3، 2تيغه الرنگوسكوپ بزرگسال خميده (سايز  4

از هر سايز يك لوله ) 5/7 و 7 ، 5 ، 3لوله تراشه (سايز  5

6 Airway از هر سايز يك عدد  دهاني ـ حلقي اطفال در دو سايز

7 Airway از هر سايز يك عدد ) 10 و 8 دهاني ـ حلقي بزرگسال (سايز

يك ست بگ تهويه با فشار مثبت (اطفال) همراه با ماسك در سايزهاي مختلف  8

يك ست بگ تهويه با فشار مثبت (بزرگسال) همراه با ماسك در سايزهاي مختلف  9

يك دستگاه ساكشن (دستي يا برقي)  10

از هر كدام يك عدد  كپسول اكسيژن، مانومتر و رابط اكسيژن 11

از هر كدام يك عدد  ماسك اكسيژن اطفال و بزرگسال 12

يك عدد سوند نازال  13

از هر سايز يك سوند ) 18 و 16 ، 8 ، 6سوند نالتون (سايز  14

از هر كدام دو عدد آنژيوكت آبي و صورتي  15

ده عدد  سي سي)  10 و 5 ، 2سرنگ ( 16

پنج عدد سرسوزن  17

پنج عدد ست تزريق سرم  18

دو بسته دستكش التكس استريل  19

يك عدد  CMچسب لوكوپالست يا  20

از هر كدام يك عدد  سانتي متري) 10 و 5باند نخي ( 21

يك عدد قيچي  22

يك بسته پنبه الكل  23
 



  

جدول فضاهاي مورد نياز و شرايط آن 

در درمانگاه عمومي دندانپزشكي 
 

 نام فضا
حداقل 

مساحت 

 به مترمربع
 شرايط

 12±2 اتاق درمان

 هر يونيت بايد در يك اتاق كامالً مستقل قرار گيرد. جداسازي اتاق ها تنها با استفاده از ديوار مجاز مي باشد.

  سانتي متر فضاي خالي وجود داشته باشد.100 تا 80يونيت بايد طوري نصب شود كه در اطراف آن حداقل 

 متر از سنگ، كاشي و يا 80/1ديوارها و سقف بايستي سالم، بدون شكستگي و درز باشد. ديوارها حداقل تا ارتفاع 

سراميك بوده و بقيه ي ديوار و سقف به رنگ روغني روشن رنگ آميزي شده باشد. سقف مي تواند سقف كاذب از جنس 

 پانل هاي آنتي باكتريال باشد.

كف بايستي سالم، بدون درز و شكستگي و از جنس قابل شستشو (سنگ چيني، سراميك غيرلغزنده و يا كفپوش وينيل) 

 باشد.

  سانتيمتر است.90عرض خالص درب هاي ورودي حداقل 

دستشويي از نوع چيني و بدون پايه بوده و فاضالب آنها به طريق بهداشتي دفع گردد. شير آب از نوع پدالي، آرنجي و يا 

 اتوماتيك باشد.

 ساكشن و كمپرسور مي بايست مركزي و خارج از اتاق هاي درمان، استريل، سالن انتظار و سرويس هاي بهداشتي باشد.

اتاق فوريت ها 

 (اورژانس)
12 

  مي باشد.24±2 يونيت امكان پذير مي باشد. در اين صورت فضاي مورد نياز 2افزايش يونيت در اين اتاق، حداكثر تا 

 ساير شرايط اتاق فوريت ها مانند اتاق درمان مي باشد.

 9 اتاق استريل

اين اتاق داراي سينك شست و شو، كابينت، محل استقرار اتوكالو، فور، اولتراسونيك كلينر و قفسه هاي نگهداري بسته ها و 

 تجهيزات استريل مي باشد.

 كف از سراميك غيرلغزنده، ديوارها از كاشي يا سراميك (تا زير سقف) و سقف اتاق با رنگ روغني پوشيده شود.

 35-40 سالن انتظار

 مترمربع به ازاي هر يونيت بدون در نظر گرفتن فضاي مورد نياز براي منشي، بايگاني، مدارك 7مساحت سالن انتظار 

 پزشكي، اطالعات و... مي باشد.

 سانتيمتر قرنيز و بقيه از سنگ، سراميك يا رنگ روغني و 10كف از سنگ، سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها 

 سقف اتاق نيز با رنگ روغني پوشيده شود.

 9 اتاق راديولوژي
 اتاق راديولوژي بايستي براساس ضوابط و مقررات موجود سرب كوبي شده و به تأييد سازمان انرژي اتمي برسد.

 كف از سراميك غيرلغزنده، ديوارها از كاشي يا سراميك (تا زير سقف) و سقف اتاق با رنگ روغني پوشيده شود.

سرويس هاي 

 بهداشتي
5 

كف توالت و محوطه دستشويي بدون درز و شكاف و از جنس قابل شستشو (موزاييك، سراميك غيرلغزنده و يا سنگ 

 بدون خلل و فرج) باشد و داراي شيب مناسب به طرف كف شوي و يا كاسه سنگ توالت باشد.

 ديوار توالت ها و محوطه دستشويي بايستي سالم، تا سقف كاشي كاري و سقف به رنگ روشن رنگ آميزي شده باشد.

 كاسه سنگ توالت از جنس چيني و بدون شكستگي يا ترك خوردگي و مجهز به فالش تانك باشد.

 نصب دستگيره حمايتي به ديوار توالت هاي مورد استفاده بيماران الزامي است.

 توالت ها بايد مجهز به هواكش برقي متصل به فضاي باز يا حياط خلوت باشند.

سرويس هاي بهداشتي در هر طبقه به تفكيك زنان و مردان بوده و حتي المقدور يك سرويس بهداشتي معلول در ساختمان 

 درمانگاه پيش بيني شود.

اتاقك نظافت 

 (تي شوي)
2 

 اين فضا براي شستشوي وسايل نظافت و نگهداري مواد شوينده و ضدعفوني كننده مي باشد.

كف از سراميك غيرلغزنده، ديوارها از كاشي يا سراميك (تا زير سقف) و سقف اتاق با رنگ روغني پوشيده شود. 

 سانتيمتر 30قسمت تي شوي را ميتوان با مصالح بنايي ساخت به  طوري كه سطوح داخلي و خارجي آن كاشي و عمق آن 

و مجهز به شير آب گرم و سرد باشد. 

 6±2 اتاق رختكن

كف از سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها از كاشي يا سراميك (تا زير سقف) و سقف اتاق با رنگ روغني 

 پوشيده شود.

 اين اتاق به تفكيك زنان و مردان در نظر گرفته شود.



  

جدول فضاهاي مورد نياز و شرايط آن 

در درمانگاه عمومي دندانپزشكي 
 

 نام فضا
حداقل 

مساحت 

 به مترمربع
 شرايط

اطالعات، پذيرش و 

 صندوق
2±6 

 سانتيمتر قرنيز و بقيه از رنگ روغني و سقف اتاق با 10كف از موزاييك، سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها 

 رنگ روغني پوشيده شود.

بايگاني مدارك 

 پزشكي
9 

 سانتيمتر قرنيز و بقيه از رنگ روغني و سقف اتاق با 10كف از موزاييك، سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها 

 رنگ روغني پوشيده شود.

 9 انبار
 سانتيمتر قرنيز و بقيه از رنگ روغني و سقف اتاق با 10كف از موزاييك، سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها 

 رنگ روغني پوشيده شود.

 4-6 آبدارخانه

كف از سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها از كاشي يا سراميك (تا زير سقف) و سقف اتاق با رنگ روغني 

 پوشيده شود.

 كف داراي كفشوي مجهز به شتر گلو و متصل به شبكه دفع فاضالب ساختمان باشد.

اتاق هاي 

مسؤول فني، 

 امور اداري و مالي

12-9 
 سانتيمتر قرنيز و بقيه از رنگ روغني و سقف اتاق با 10كف از موزاييك، سراميك غيرلغزنده يا كفپوش وينيل، ديوارها 

 رنگ روغني پوشيده شود.

 150 فضاي كل درمانگاه

 مترمربع حدافل فضاي مورد نياز و بدون درنظر گرفتن آسانسور، سرويس پله،اتاق هاي مسؤول فني، اداري، 150مساحت 

مالي و بايگاني مدارك پزشكي مي باشد. 

ساختمان درمانگاه مي بايست از طبقه ي هم كف شروع شود و درصورت تقسيم زيربناي ساختمان در بيش از دو طبقه نصب 

آسانسور الزامي است. 

درصورت وجود البراتوار و ساير واحدهاي اضافه شده به پروانه تأسيس، فضاي مورد نياز اين واحدها به متراژ زيربناي 

 كل اضافه خواهد شد.

 


