
اطاق رادیوگرافياستانداردھاي رادیولوژي
  

بدون در نظر گرفتن رختكن و دستشویي) 4×  5/4( متر مربع  18فضاي اطاق رادیوگرافي -1

دانشگاه متر مربع  با نظر كارشناس   20 -22حدودًا OPGاطاق رادیوگرافي با  -2

  متر مربع    5/2×   2بھ طور مجزا حداقل  OPGاطاق -3

سانتي متر  120رادیوگرافي حداقل  عرض درب ورودي اطاق-4

سانتي متر    70-80عرض درب  ورودي اطاق كنترل -5

متر مربع  یك مساحتاحداث یك واحد رختكن با حداقل  -6

احداث یك واحد دستشویي با حداقل مساحت یك متر مربع -7

:متر مربع باشد بھ شرح زیر 90فضاي مورد نظر جھت احداث موسسھ باید حداقل -8

ر  + یوگرافي اتاق راد  اق كنت ھ  + لاط اق تاریكخان ار   + اط الن انتظ ك   + س ار پزش ر ك داقل  ( دفت ع   8ح ر مرب اده   ) + مت اق آم اط

راي مرا    8حداقل (اطاق استراحت كاركنان + سازي  ع ب ر مرب ز مت بانھ روزي  ك نل    +   )ش وص پرس ویي مخص ار  + دستش انب

)حداقل(متر مربع  90= بخش

پیشنھاد مي شودآمپر  50فاز و حداقل سھ مركز یا موسسھ برق منبع تغذیھ  -9

سانتي متر  270كف تا سقف  از ارتفاع -10

شود سانتي متر سرامیك 180دیوار تا ارتفاع  -11

وگرافي   -12 ادل دیوار اطاق رادی ر   2 مع رب  میلیمت اع   س ا ارتف انتیمتر   180ت ل       ( س وبي مح رب ك ل از س ت قب ر  اس از ، بھت

)د نظرات كارشناس پرتوھاي دانشگاه استفاده شو

. سانتیمتر باشد 130ارتفاع پاس كاست از كف تا لبھ پاییني -13

سانتیمتر مي باشد 4 0×60ابعاد محل در نظر گرفتھ شده براي پاس كاست   -14

ھ    سرباطاق كنترل باید دیوار مشترك با اطاق رادیوگرافي داشتھ باشد و موقعیت پنجره -15 ین ب ھ تكنس ي بھ گونھ اي باشد ك

.باشدبیمار تسلط كامل داشتھ 

سانتي متر  35×  35ابعاد شیشھ سربي  -16

داخل چارچوب دربھاي ورودي بھ اطاق رادیوگرافي باید بتون ریزي شود و یا سرب كوبي شود -17

خامت   سربيچارچوب شیشھ با ورقھ ( سانتي متر  150تا مركز شیشھ اطاق ارتفاع شیشھ سربي از كف  -18 ي   2بھ ض میل

. )متر پوشیده شود

تفاده   میلي متر سرب داشتھ باشد 2یوگرافي باید معادل درھاي اطاق راد -19 و از دستگیره و لوالھاي مناسب براي درب اس

 شود

. نصب ھواكش مناسب در اتاق رادیوگرافي الزامي است-20

 180از  تا كف اطاق آن  لبھ پاییني اطاق رادیوگرافي تا حد امكان بدون پنجره باشد و اگر داراي پنجره است باید ارتفاع -21

 كمتر نباشد سانتي متر

  در صورتیكھ ارتفاع پنجره كمتر از حد تعیین شده باشد باید داراي شرایط زیر باشد: نكتھ *** 

  بھ فضاي باز بدون تردد مشرف باشد) الف 

 باشدنباید روبروي آن پنجره دیگري  شوداگر بھ حیاط خلوت و یا ساختمان دیگر مشرف ) ب



.باشد مناسب مجھز بھ آسانسور و در غیر اینصورت  مركز بھتر است در طبقھ ھمكف قرار بگیرد -22

.در صورتیكھ مركز شبانھ روزي باشد اطاق استراحت پرسنل ضروري است -23

قفي   بكف باید بگونھ اي باشد كھ  -24 تگاھھاي س د وزن     تواند وزن دستگاه را تحمل كند و ھمچنین در دس د بتوان قف بای ،س

. و دستگاه را تحمل نمایدریل 

لھ   1باید حداقل  )حركت طولي تخت بھ سمت مخالف بوكي ایستاده ( حداكثر مانور تخت وایستاده بین بوكي  -25 متر فاص

 .باشد

.فالیت مركز در نظر گرفتھ شود فضاي پذیرش و انتظار باید متناسب با  -26

  .رادیوگرافي داشتھ باشد باشد و یك دیوار مشترك با اطاق  باید متناسب با میز فرماناطاق كنترل رادیوگرافي    مساحت -27

اطاق تاریكخانھ

  ) یكي جھت كف شور ، یكي براي دستگاه ظھور و ثبوت  ،ینك سیكي جھت ( فاضالب داشتھ باشد  سھباید حداقل  -1

.كلید و پریز داشتھ باشد 5اطاق تاریكخانھ حداقل باید -2

گ آن            تاریكخانھ باید تا سقف سرامیك ش-3 اوم و رن از مق ید و ب ھ اس بت ب ھ نس د ك ھ اي باش ھ گون د ب ود و جنس سرامیك بای

.روشن باشد

.متر مربع باید بھ مساحت اضافھ شود1اي ھر دستگاه رادیوگرافي اضافي متر مربع كھ بھ از 2×  2فضاي فیزیكي حداقل -4

.فضاي تاریكخانھ باید كامًال ضد نور و حرارت و رطوبت ساختھ شود-5

  .اطاق تاریكخانھ الزاما باید مجھز بھ ھواكش مناسب باشد -6

.سانتي متر باشد 90حداقل  تاریكخانھ  سطح میزازارتفاع چراغ ایمني  -7

  .میز تاریكخانھ و دستگاه اسم زن در تاریكخانھ الزامي استوجود  -8

. تاریكخانھ باید یك دیوار مشترك با اطاق رادیوگرافي داشتھ باشد -9

مموگرافياطاق 

  )با نظر كارشناس نظارت دانشگاه ( با رختكن   متر مربع 10  -12 حداقل یك فضاي -1

  سانتیمتر با سرامیك باشد نیازي بھ سرب كوبي نیست  20در صورتیكھ ضخامت دیوار اتاق حداقل  -2

. دستگاه ظھور و ثبوت مموگرافي باید جدا باشد -3

. متر  سرب باشدمیلي  5/0-1شیشھ سربي باید معادل  -4

سانتي متر   150مركز شیشھ  كف اطاق تا از سربيارتفاع شیشھ  -5

سانتي متر مربع  35× 35ابعاد شیشھ سربي  -6

  براي اطاق گرافي و تاریكخانھ باید ھواكش مناسب در نظر گرفتھ شود  -7

  اطاق مموگرافي باید فاقد پنجره باشد  -8

  .شود كھ از بیرون بھ آن اشراف نباشددرب ورودي اطاق بھ گونھ اي باز  -9

. میلي متر سرب داشتھ باشد 5/0-1درب اطاق مموگرافي باید معادل  - 10

  تراكم سنج استخوان

  .احتیاج بھ سرب كوبي ندارد -1

  متر مربع  10-12حداقل فضاي مورد نیاز   -2


