دا٘ـٍا ٜفّ ْٛخضؿىی ؿیشاص
ٔقا٘ٚر دسٔاٖ
اداس ٜأٛس سادیِٛٛطی
٘ىاذ ٔ ٟٓدس عشاحی فضای فیضیىی ٔٛػؼاذ ٔ ٚشاوض زصٛیشتشداسی زـخیصی



فصل سوم آیین نامه تاسیس مراکز تصویربرداری و موسسات رادیولوژی و سونوگرافی :

 - 1حذالُ ٔؼاحر ٔؤػؼٛ٘ ٝد ٔسش ٔشتـ ٔیتاؿذ .
ٔ - 2ؤػؼ ٝحسیإِمذس دس عثمٕٞ ٝىفٙٔ ،فی یه  ٚیا ٔثثر یه لشاس داؿس ٚ ٝدس صٛسذ اسزفاؿ تیؾ اص ٔٙفی ػٔ ٚ ٝثثر ػٔ ٝسش اص ٚسٚدی
عثمٕٞ ٝىف زا ٔؤػؼ ،ٝػاخسٕاٖ تایذ داسای آػا٘ؼٛس تاؿذ .
 - 3دس ٔٛػؼاذ سادیِٛٛطی  ٚػٌٛ٘ٛشافی اسزفاؿ وف زا ػمف حذالُ دٔ ٚسش ٞ ٚفساد ػا٘سی ٔسش ٔیتاؿذ.
ٔ - 4ؼاحر ٔشوض زصٛیشتشداسی حذالُ دٚیؼر ٔسش ٔشتـ ٔیتاؿذ .
ٔ - 5شوض زصٛیشتشداسی تایذ دس ػاخسٕاٖ غیش ٔؼى٘ٛی زأػیغ ٌشدد  ٚدس صٛسزی و ٝواستشی ػاخسٕاٖ ٔؼى٘ٛی اػر تایذ والً خاِی اص ػى ٝٙتاؿذ .
ٔ - 6شوض زصٛیشتشداسی تایذ دس عثمٕٞ ٝىف لشاس داؿس ٚ ٝدس غیش ایٗ صٛسذ ػاخسٕاٖ ٔدٟض ت ٝآػا٘ؼٛس تاؿذ .
 - 7دسب ٚسٚدی ٔشوض زصٛیشتشداسی ٔیتایؼر ٔدضا تاؿذ .



فصل چهارم آیین نامه تاسیس مراکز تصویربرداری و موسسات رادیولوژی و سونوگرافی :

 - 1تٙٔ ٝؾٛس ٔحافؾر دس تشاتش خشزٞٛای ی٘ٛیضاٖ دیٛاسٞای ازاق ٔحُ ٘صة دػسٍاِٛٔ ٜذ خشز ٛی٘ٛیضاٖ تایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای حفاػ ٌزاسی ؿٛد ؤ ٝیضاٖ
خشزٞٛای ٘ـسی دس خـر دیٛاسٞای ازاق ٔزوٛس دس حذ اػسا٘ذاسدٞای اتالك ؿذ ٜاص عشف ػاصٔاٖ ا٘شطی ازٕی ایشاٖ تاؿذ.
 - 2ازاق وٙسشَ دػسٍاِٛٔ ٜذ خشز ٛتایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی ؿٛد و ٝؿیـ ٝػشتی ٘صة ؿذ ٜدس ازاق  ٓٞاص ٘ؾش اػسا٘ذاسد ٞای ایٕٙی خشزٛیی  ٓٞ ٚاص
٘ؾش اػسا٘ذاسدٞای دیذ تیٕاس ٔٙاػة تا ٘ٛؿ دػسٍا٘ ٜصة ؿذ ٜتاؿذ.
 - 3زأٔیٗ زٟٛیٙٔ ٝاػة دس ٔحیظ واس اِضأی اػر .
 - 4زأٔیٗ ٚػایُ  /ػیؼسٓ اعفاء حشیك ( حذالُ ٞش خٙدأ ٜسش ٔشتـ یه ودؼ َٛچٟاس ویٌّٛشٔی ) .
 - 5وف ػاخسٕاٖ ،دیٛاسٞا  ٚػمف تایذ اص خٙغ ٔما ،ْٚػآِ ،تذ ٖٚدسص  ٚؿىاف  ٚلاتُ ؿؼسـ ٛتاؿذ .
 - 6دسب  ٚخٙدش ٜتایذ ػآِ  ٚخٙدشٜٞای تاصؿٔ ٛدٟض ت ٝزٛس ی تاؿذ.
 - 7ػیؼسٓ ػشٔایؾ ٌ ٚشٔایؾ ٔٙاػة  ،تٌٝ٘ٛٝای عشاحی ؿٛد و ٝضٕٗ فشإٛ٘ ٓٞدٖ تشٚدذ  ٚحشاسذ لادس ت ٝزٟٛی٘ ٝیض تٛد ٜزا اص آِٛدٌیٞای
ٛٞای داخُ ػاخسٕاٖ خٌّٛیشی ؿٛد .
 - 8آب ٔصشفی ٔؤػؼٔ /ٝشوض تایذ اص ؿثىٞٝای فٕٔٛی آب آؿأیذ٘ی ؿٟش زأٔیٗ ؿٛد ،یا ایٗؤ ٝؤػؼٔ /ٝشوض داسای ؿثى ٝخصٛصی آب تا سفایر
اػسا٘ذاسدٞای وـٛس ٔ ٚخضٖ رخیش ٜآب تٔ ٝیضاٖ وافی تاؿذ  ٚدس چٙیٗ ٚضقی ٔخاصٖ رخیش ٜآب تایذ زحر وٙسشَٞای تٟذاؿسی لشاس ٌیش٘ذ .
 - 9صتاِٝداٖ تایذ ت ٝزقذاد وافی اص خٙغ ٔما ْٚتا دسخٛؽ  ٚخذاَ تاؿذ .
- 10دػسـٛیی  ٚزٛاِر ٘ضدیه تٚ ٝسٚدی ازاق سادیٌٛشافی  ٚػٌٛ٘ٛشافی ٕٞشا ٜتا صاتٔ ٖٛایـ  ٚح ِٝٛواغزی .
 - 11دس صٛسذ ٘صة دػسٍا ٜفّٛسػىدی  ،دػسـٛیی داخُ ازاق فّٛسػىدی اِضأی اػر.
٘- 12صة فالیٓ  ٚدػسٛساِقّٕٟای حفاؽر دس تشاتش اؿق ٝعثك لٛا٘یٗ ػاصٔاٖ ا٘شطی ازٕی ایشاٖ دس ٔٛػؼٔ / ٝشوض اِضأی اػر .
- 13زأٔیٗ  ٚتٝواسٌیشی ٚػایُ حفاؽر فشدی  ٚؿیّذٞای حفاؽسی ت ٝزفىیه افضای تذٖ ٔسٙاػة تا ٘ٛؿ  ٚفقاِیر ٔٛػؼٔ / ٝشوض اِضأی اػر .
ٚ- 14خٛد ازاق زیؿٛیی تا حذالُ ٔسشاط یه ٘ ٚیٓ ٔسش ٔشتـ تا وف ٔما ،ْٚلاتُ ؿؼسـ ،ٛواؿیواسی یا ػشأیه زا صیش ػمف ٔدٟض ت ٝؿیش ٔخّٛط آب
ٌشْ  ٚػشد  ٚزیآٚیض  ٚحٛضچ ٝداسای وفـٛی فاضالبس ٚتا فٕك ؿصر ػا٘سی ٔسش  ،زٟٛیٔ ٝدضا  ٚلفؼٛٔ ٝاد ٌٙذصدا  ٚخانوٙٙذ ٚ ٜدس صٛسذ
اػسفاد ٜاص زیؿٛی خشزاتُٔ ،حُ ٔٙاػثی تشای ٍٟ٘ذاسی  ٚزخّی ٝآٖ .
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٘ىاذ ٔ ٟٓدس عشاحی فضای فیضیىی ٔٛػؼاذ ٔ ٚشاوض زصٛیشتشداسی زـخیصی

- 15زـىیُ خش٘ٚذٜٞای خضؿىی (ٔقایٙاذ دٚسٜای )  ٚدصیٕسشی فشدی تشای واسوٙاٖ خشزٛواس ٔٛػؼٔ /ٝشوض اِضأی اػر .
ٚ- 16خٛد دػسٛساِقُٕ اٚسطا٘غ تٙٔ ٝؾٛس ٔماتّ ٝتا ػٛا٘ح دس ؿشایظ اضغشاسی .



نکات مهم در طراحی فضای فیزیکی موسسه  /مرکز تصویربرداری :

فضاهای غیر تخصصی :
٘ - 1ح ٜٛاسزثاط فیضیىی تیٗ لؼٕسٟای ٔخسّف ٔٛػؼٔ / ٝشوض زصٛیشتشداسی تایذ تصٛسذ اصِٛی ٔ ٚسٙاػة تا ٘ٛؿ واستشی ازالٟا  ٚؿشح
ٚؽائف واسوٙاٖ عشاحی ؿٛد.
 - 2اتقاد دسب ٞا ٔ ٚقاتش  ،تایذ ٔسٙاػة تا ٘ٛؿ واستشی ازالٟا تٛد ٚ ٜفالذ ٘ماط خاٌیش تاؿذ  .سفایر اػسا٘ذاسد فشض دستٟای ٚسٚدی خٟر
ازالٟای دػسٍاٟٞای زصٛیشتشداسی خضؿىی خٟر ٚسٚد  ٚخشٚج تشا٘ىاسد یا زخر تیٕاس اِضأی اػر.
 - 3حذالُ ٔؼاحر ٔٛسد ٘یاص خٟر ػاِٗ ا٘سؾاس  ٚخزیشؽ ػی  ٚخٙح ٔسش ٔشتـ  .الصْ ت ٝروش اػر ؤ ٝؼاحر ػاِٗ ا٘سؾاس  ٚخزیشؽ
تایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی ؿٛد و ٝفضای ٔشتٛعٌٙ ٝدایؾ ٘یاص ٔشاخقیٗ دس ػافسٟای ؿّٛغی ٔٛػؼٔ / ٝشوض سا داؿس ٝتاؿذ.
 - 4ػشٚیغ ٞای تٟذاؿسی فٕٔٛی داسای حذالُ ٔؼاحر تشاتش ػٔ ٝسش ٔشتـ تاؿذ.
 - 5دیٛاس ػشٚیغ ٞای تٟذاؿسی تایذ وأال لاتُ ؿؼسـ ٛتٛد ٚ ٜاص وف زا ػمف تا واؿی یا ػ ًٙخٛؿا٘ذ ٜؿذ ٜتاؿذ .
 - 6ػشٚیغ ٞای تٟذاؿسی تایذ داسای آب ٌشْ  ٚػشد تاؿذ .
 - 7حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر ازاق اػسشاحر واسوٙاٖ ٘ٔ ٝسش ٔشتـ  ٚسخسىٗ واسوٙاٖ چٟاس ٔسش ٔشتـ ٔی تاؿذ.
ٚ - 8خٛد ٔحُ اػسشاحر  ٚآتذاسخا٘ ٝتشای ٔشاوض زصٛیشتشداسی اِضأی ٔی تاؿذ  .دس ٔشاوض زصٛیشتشداسی تا زٛخ ٝت ٝاصٔ َٛشتٛط ت ٝلاٖ٘ٛ
ا٘غثاق  ٚزقذاد واسوٙاٖ فقاَ دس ٔشوض تٔ ٝسشاط ازاق اػسشاحر  ٚیا سخسىٗ اضافٔ ٝی ٌشدد .
 - 9حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر ا٘ثاس ٚػائُ ٔصشفی ؿؾ ٔسش ٔشتـ ٔی تاؿذ .دس ٔشاوض زصٛیشتشداسی ا٘ثاس ٚػائُ ٔصشفی فٕٔٛی ٚ
ٚػائُ ٔصشفی اخسصاصی ٔدضا تاؿذ  ٚتٔ ٝسشاط ٔشتٛع ٝتا زٛخ ٝت ٝؿشائظ واس  ٚزقذاد خذٔاذ اضافٌ ٝشدد.
- 10عشاحی ٔحُ ٘صة آتؼشدوٗ دس وٙاس ازاق ا٘سؾاس تیٕاساٖ خٟر ا٘داْ خشٚػیظسٞای زخصصی  ٚػٌٛ٘ٛشافی ٔغاتك تا اػسا٘ذاسدٞای
تٟذاؿر ٔحیظ اِضأی اػر.
- 11سفایر اصٔ َٛشتٛط ت ٝحمٛق تیٕاساٖ ٔقّ ٚ َٛیا ٘ازٛاٖ دس عشاحی ٚسٚدیٟای ػاخسٕاٖ ٔشتٛع ٚ ٝیا دس ٘ؾش ٌشفسٗ ٔحّٟای ٔٙاػة
خٟر فثٛس ٔ ٚشٚس ای ٍٝ٘ٛٙافشاد عثك ضٛاتظ ٔ ٚمشساذ اتالك ؿذ ٜاِضأی اػر.
ٙٔ- 12ثـ تشق ٚسٚدی ٔٛػؼ ٝسادیِٛٛطی حذالُ ؿأُ تشق ػ ٝفاص  ٚخٙدا ٜآٔدش تاؿذ .دس خصٛف ٔشاوض زصٛیشتشداسی ٔغاتك تا زقذاد
دػسٍاٟٞای ٔٛسد ٘صة تایذ اسصیاتی ٌشدد.
- 13سفایر اص َٛایٕٙی حفاؽر دس تشاتش اؿق ٝدس چٟاسچٛتٟای ٔشتٛط ت ٝازالٟای ٔحُ ٘صة دػسٍاٟٞای خشزٛػاص اِضأی اػر .
- 14دس عشاحیٟای ٔٛػؼٔ / ٝشوض زحُٕ ٚصٖ دػسٍاٟٞای زصٛیشتشداسی و ٝلشاس اػر دس عثماذ ٘صة ؿٛد زٛػظ عشاح اسصیاتی ٚ
ٔحاػثٌ ٝشدد.
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فضاهای تخصصی :
 - 1حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر اسائ ٝخذٔاذ ػٌٛ٘ٛشافی دٚاصد٘ ٚ ٜیٓ ٔسش ٔشتـ ٔی تاؿذ.
 - 2دس ٔشاوض زصٛیشتشداسی ازاق ػٌٛ٘ٛشافی  ٚازاق خضؿه تایذ ت ٝصٛسذ ٔدضا عشاحی ؿٛد.

 - 3دس ازاق ػٌٛ٘ٛشافی  /خضؿه  ،تایذ سٚؿٛیی تا اعشاف واؿی واسی ؿذ ( ٜت ٝاسزفاؿ یه ٔسش٘ ٚیٓ اص وف  ٚفشض ٘ٛد
ػا٘سیٕسش )  ،ؿیش آب ٌشْ  ٚػشد  ٚصاتٔ ٖٛایـ ٔٛخٛد تاؿذ .
 - 4سخسىٗ تیٕاس تایذ داسای حذالُ دٔ ٚسش  ٚتیؼر ػا٘سیٕسش ٔشتـ ٔؼاحر ٔ ٚسٙاػة تا ٘ٛؿ فقاِیر ٌ ٚشدؽ واس تاؿذ.
ٔ - 5ؼاحر ازاق وٙسشَ دس سادیِٛٛطی زـخیصی تشای ٞش دػسٍا ٜغیشدیدیساَ تا ٌٙدایؾ حذالُ د٘ ٚفش تایذ حذالُ ػٔ ٝسش ٔشتـ

ٚ

تشای ٞش دػسٍا ٜدیدیساَ حذالُ خٙح ٘ ٚیٓ ٔسش ٔشتـ  ٚدس تخؾ ػی زی اػىٗ  ٚاْ آس آی تایذ حذالُ ٘ٔ ٝسش ٔشتـ تاؿذ .
٘ - 6صة ؿثى ٝزاػیؼازی فٕٔٛی دس ػمف ازالٟای زصٛیشتشداسی خضؿىی ٔداص ٘یؼر  .دس غیش ایٙصٛسذ زاییذ ؿشور ٘صة وٙٙذٜ
زدٟیضاذ ٔـٕ َٛخٟر عشاحی ؿثى ٝزاػیؼاذ زاویذ ٔی ٌشدد .
 - 7ؿیـ ٝػشتی تایذ ت٘ ٝحٛی ٘صة ؿٛد و ٝتش سٚی دیٛاس تیٗ ازاق وٙسشَ  ٚازاق

زصٛیشتشداسی تاؿذ  ،دس سادیِٛٛطی زـخیصی

آ٘اِٛي دس اسزفاؿ یىصذ  ٚػی  ٚخٙح ػا٘سیٕسشی اص وف ( ت ٝاتقاد حذالُ ػی  ٚخٙح دس ػی  ٚخٙح ػا٘سیٕسش )  ٚدس فّٛسػىدی ٚ
سادیٌٛشافی دیدیساَ  ٚػی زی اػىٗ دس اسزفاؿ ٘ٛد ػا٘سیٕسشی اص وف لشاس ٌشفس٘ ٚ ٝؼثر ت ٝتیٕاس وأال اؿشاف داؿس ٝتاؿذ  .سفایر
اػسا٘ذاسدٞای ایٕٙی دس تشاتش اؿق ٝخٟر چٟاسچٛب ؿیـ ٝػشتی اِضأی اػر.
 - 8دس صٛسزی وٛٔ ٝػؼ ٝیا ٔشوض زصٛیشتشداسی داسای دػسٍا ٜایٕیدش  ٚیا زدٟیضاذ ٔشتٛط ت ٝخشٚخی زصاٚیش خضؿىی تاؿذ حذالُ خٙح
ٔسش ٔشتـ خٟر ٘صة  ٚاػسفاد ٜاص زدٟیضاذ ٔزوٛس عشاحی ؿٛد.
 - 9فاصّ ٝؿیـ ٝػشتی اص زیٛج ِٔٛذ اؿق٘ ٝثایذ وٕسش اص یه ٔسش تاؿذ.
- 10فضای زاسیىخا٘ ٝخٟر یه دػسٍا ٜتایذ داسای حذالُ ٞفر ٔسش ٔشتـ ٔؼاحر تٛد ٚ ٜت ٝاصای ٞش خشٚػؼٛس اضافی حذالُ د٘ ٚ ٚیٓ
ٔسش ٔشتـ تٔ ٝؼاحر آٖ افضٚد ٜؿٛد.
- 11خٛؿؾ دیٛاسٞای زاسیىخا٘ ٝتایذ وأال لاتُ ؿؼسـ ٛتٛد ٚ ٜاص وف زا ػمف تا ٔصاِح ٔما ْٚدس تشاتش اػیذ  ٚتاص ٘ؾیش واؿی  ،ػشأیه
خٛؿا٘ذ ٜؿٛد.
- 12دس ازالٟای سادیٌٛشافی آ٘اِٛي خاع واػر ( دسیچ ٝا٘سماَ فیّٓ ) تایذ عٛسی ٘صة ؿذ ٜتاؿذ و ٝتش سٚی دیٛاس تیٗ زاسیىخا٘ ٚ ٝازاق
سادیٌٛشافی  ٚدس اسزفاؿ یه ٘ ٚیٓ ٔسشی اص وف لشاس ٌشفس ٚ ٝلؼٕر ػشب وٛتی آٖ ت ٝػٕر ازاق سادیٌٛشافی تاؿذ .
- 13زاسیىخا٘ ٝتایذ ٔدٟض ت ٝػیؼسٓ زٟٛی ٚ ٝیا ٛٞاوؾ تشلی ضذ ٘ٛس ٔ ٚسٙاػة تا حدٓ ازاق تاؿذ .
- 14ازاق سادیٌٛشافی تشای یه دػسٍا ٜدس ٔٛػؼ ٝسادیِٛٛطی تایذ داسای حذالُ ٔؼاحر ٞدذٔ ٜسش ٔشتـ ( چٟاس ٔسش دس چٟاس ٔسش٘ٚیٓ )
 ٚتشای فّٛسػىدی تایذ داسای حذالُ تیؼر  ٚؿؾ ٔسش ٔشتـ ٔؼاحر تاؿذ.
- 15ازالٟای ٔحُ ٘صة دػسٍاٟٞای خشزٛػاص زا حذ أىاٖ تذ ٖٚخٙدش ٜتاؿٙذ .دس صٛسذ داسا تٛدٖ خٙدش ٜفال ٜٚتش حفؼ حشیٓ خصٛصی
تیٕاس ٛٔ ،اسد ایٕٙی خشزٞٛای ی٘ٛیضاٖ دس خـر خٙدش ٜتایذ ٔغاتك تا اػسا٘ذاسدٞای حفاؽر دس تشاتش اؿق ٝتاؿذ.
- 16دس عشاحی ٘ ٚصة دػسٍاٟٞای سادیٌٛشافی ػس٘ٛی – صٔیٙی سفایر حذالُ فاصّ ٝیه ٔسش تیٗ تٛوی اػسٙذ  ٚحذاوثش ٔا٘ٛس عِٛی
زخر سادیٌٛشافی ت ٝػٕر تٛوی اػسٙذ اِضأی اػر.
- 17حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر ازاق ٌٕٔٛشافی دٚاصدٔ ٜسش ٔشتـ تا دس ٘ؾش ٌشفسٗ فضای خاُ٘ وٙسشَ دػسٍأ ٜی تاؿذ.
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- 18سفایر اصٔ َٛشتٛط ت ٝسخسىٗ تیٕاس  ،ازاق ٔقای ٚ ٝٙسفایر حشیٓ خصٛصی تیٕاس دس عشاحی ازالٟای ٌٕٔٛشافی اِضأی ٔی تاؿذ .وٝ
ت ٝفضای ٘صة دػسٍا ٜاضافٔ ٝی ٌشدد ( .حذالُ ٔؼاحر ٔٛسد ٘یاص خٟر عشاحی فضای ٌٕٔٛشافی ٘ثایذ وٕسش اص تیؼر ٔسش ٔشتـ
تاؿذ) .
- 19حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر ازاق زشاوٓ ػٙح اػسخٛاٖ دٚاصدٔ ٜسش ٔشتـ تا دس ٘ؾش ٌشفسٗ ٔحُ خاُ٘ وٙسشَ دػسٍأ ٜی تاؿذ.
- 20دس صٛسذ ٔدضا تٛدٖ ازاق سادیٌٛشافی زه د٘ذاٖ حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر سفایر سٚؿٟای خشزٍ٘ٛاسی  ٚحشیٓ خصٛصی تیٕاس
خٙح ٔسش ٔشتـ ٔی تاؿذ.
- 21حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص خٟر ازاق خا٘ٛسوغ  ٚػفأِٛسشی تا سفایر ؿشائظ ٔٙاػة خٟر سفایر سٚؿٟای خشزٍ٘ٛاسی  ٚحفؼ حشیٓ
خصٛصی تیٕاس ٘ٔ ٝسش ٔشتـ ٔی تاؿذ .دس صٛسزی ؤ ٝشوض ٔزوٛس خٟر اسائ ٝخذٔاذ خا٘ٛسوغ ت ٝتیٕاساٖ ٔصذ ٚ ْٚیا اٚسطا٘غ
عشاحی ٔی ؿٛد تایذ عشاحی ت ٌٝ٘ٛ ٝای تاؿذ و ٝتیٕاس تسٛا٘ذ ت ٝساحسی ٚاسد ازاق ؿذ ٚ ٜواسوٙاٖ ٘یض تذٔ ٖٚـىُ تسٛا٘ٙذ خذٔاذ
تیٕاس سا اسائ ٝدٙٞذ.
- 22دس صٛسذ ٘صة دػسٍا ٜخا٘ٛسوغ دس ازاق سادیٌٛشافی دس ٔٛػؼاذ سادیِٛٛطی حذالُ فضای ٔٛسد ٘یاص تیؼر  ٚػٔ ٝسش ٔشتـ تا سفایر
ؿشائظ دیذ ٔٙاػة اص ازاق وٙسشَ ٔی تاؿذ.
- 23ازاق سادیٌٛشافی تایذ داسای حذالُ دٔ ٚسش ٞ ٚفساد ػا٘سیٕسش اسزفاؿ ٔفیذ تاؿذ .
- 24ازالٟای سادیٌٛشافی  ٚیا ػایش فضاٞای اخسصاصی ٔٛػؼٔ / ٝشوض و ٝدس آٖ خذٔاذ ت ٝتیٕاساٖ تؼسشی  ٚیا اٚسطا٘غ اسائٔ ٝی ٌشدد
الصْ اػر دیٛاسٞای زا اسزفاؿ یه ٔسشٞ ٚـساد ػا٘سی ٔسش واؿی یا ػشأیه داؿس ٝتاؿذ.
- 25دس ٔٛاسدی ؤ ٝحُ ٘صة دػسٍا ٜخشزٛػاص دس عثماذ عشاحی ؿذ ٜتاؿذ تایذ ؿشائظ ایٕٙی دس تشاتش خشزٞٛای ی٘ٛیضاٖ دس وف ازاق ٘یض
ٔحاػث ٚ ٝافٕاَ ٌشدد  .دس خصٛف دػسٍاٟٞای ػی زی اػىٗ ؿشائظ ایٕٙی دس ػمف ازاق ٘یض تایذ افٕاَ ٌشدد.
- 26وّی ٝازالٟای زصٛیشتشداسی خضؿىی تایذ داسای ػیؼسٓ زٟٛیٔ ٝغّٛب تاؿٙذ .
- 27دس عشاحی ازالٟای ػی زی اػىٗ  ،اْ اس ای  ٚدیٍش زدٟیضاذ  HITECHدس ٔٛػؼٔ / ٝشوض لثُ اص ٞش الذاْ تایذ ٘ؾشاذ فٙی ٘صة
ای ٍٝ٘ٛٙزدٟیضاذ دس اسزثاط تا فضاٞا ٔ ٚسشاط ٔٛسد ٘یاص  ٚ ،دیٍش اِضأاذ تشسػی ٌشدد ( .حذالُ ٔؼاحر ازاق ػی زی ػی  ٚؿؾ ٔسش
ٔشتـ  ٚازاق اْ اس ای ػی ٞ ٚـر ٔسش ٔشتـ ) .
- 28دس عشاحی ازالٟای ػی زی اػىٗ  ٚاْ اس ای سفایر اصٔ َٛشتٛط تٚ ٝسٚد  ٚخشٚج زخر تیٕاس ٘ ،صة  ٚیا ٍٟ٘ذاسی زدٟیضاذ خا٘ثی
ٔسقّك ت ٝدػسٍاٌ ٚ ٜشدؽ واس خضؿه  ٚخشػ ُٙدس ازاق فال ٜٚتش ٔسشاط ٘صة خٛد دػسٍا ٜاِضأی اػر.
- 29سفایر اص َٛتٟذاؿر ٘ ٚؾافر دس عشاحی خٛؿؾ ازالٟای ػی زی  ٚاْ اس ای ٔغاتك تا اػسا٘ذاسدٞای تٟذاؿر ٔحیظ  ٚوٙسشَ
فف٘ٛر اِضأی اػر.
- 30دس عشاحی ازاق اْ اس ای  ،خٟر تاص ؿذٖ دسب ازاق ٍٔٙر تایذ ت ٝػٕر خاسج تاؿذ  .ازالٟای اْ اس تا آٙٞشتای دائٓ ٔؼسثٙی ٔی
تاؿذ.
ٔ- 31ؼاحر ازاق سیىاٚسی ت ٝاصای ٞش زخر حذالُ ٞفر ٘ ٚیٓ ٔسش ٔشتـ ٔی تاؿذ .
- 32دس صٛسذ ٔـسشن تٛدٖ فضای آٔاد ٜػاصی تیٕاس  ٚسیىاٚسی ٔؼاحر ٔٛسد ٘ؾش وٕسش اص ٘ٔ ٝسش ٔشتـ ٘ثاؿذ.
ٔ- 33ؼاحر ازاق آٔاد ٜػاصی تایذ ٔسٙاػة تا لشاسٌیشی ػیٙه سٚؿٛیی  ،زخر تیٕاس  ،صٙذِی زضسیك  ٚلفؼٍٟ٘ ٝذاسی ٔٛاد ٔصشفی ٚ
ٚػائُ ٔٛسد ٘یاص زضسیك حذالُ تٔ ٝیضاٖ ٘یاص سٚصا٘ٔ ٝشوض تاؿذ.
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- 34دس عشاحی ازاق سیىاٚسی ؿشائظ دیذ ٔٙاػة واسوٙاٖ خشزٛواس یا خشػساس تخؾ ٘ؼثر ت ٝتیٕاس یا تیٕاساٖ تایذ سفایر ؿٛد.
- 35دس ٔٛػؼاذ زصٛیشتشداسی تا حدٓ واس تاال ٔ ٚشاوض زصٛیشتشداسی تایذ ازاق ٔٙاػة خٟر زایح ٌضاسؿٟای زصٛیشتشداسی عشاحی ؿٛد.
 - 36عشاحی ازاق ػشٚس دس ٔشاوض زصٛیشتشداسی ٛٔ ٚػؼاذ سادیِٛٛطی تا اسائ ٝخذٔاذ دیدیساَ اِضأی اػر ( .حذالُ ٘ٔ ٝسش ٔشتـ )
- 37دس ٔٛػؼاذ زصٛیشتشداسی تا حدٓ واس تاال ٔ ٚشاوض زصٛیشتشداسی  ،عشاحی ازاق ٌضاسؽ ٔسٙاػة تا زقذاد ٔسخصصیٗ سادیِٛٛطی فقاَ
دس ٔشوض اِضأی اػر ( .حذالُ دٚاصدٔ ٜسش ٔشتـ )
- 38دس ٔشاوض زصٛیشتشداسی عشاحی ازاق خضؿه تایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای تاؿذ و ٝدػسشػی خضؿه وـیه ت ٝازالٟای زصٛیشتشداسی  ٚسیىاٚسی
ػی زی  ٚاْ اس ای ت ٝساحسی أىاٖ خزیش تاؿذ.
- 39چٙا٘چ ٝدس ٔشوض زصٛیشتشداسی لشاس اػر خذٔاذ سادیِٛٛطی ٔذاخّ ٝای ا٘داْ ؿٛد سفایر اص َٛوٙسشَ فف٘ٛر دس عشاحی ٚسٚدی
ازاق ٔشتٛع ، ٝسخسىٟٙای تیٕاس  ٚخشػ ُٙاِضأی اػر ( .حذالُ ٔسشاط ٔٛسد ٘یاص خٟر ٔٙغم ٝاػىشاج ؿؾ ٔسش ٔشتـ ٔی تاؿذ).
- 40دس عشاحی ازاق فّٛسػىدی سفایر ؿشائظ  ٚاػسا٘ذاسدٞای الصْ دس خصٛف زٟیٛٔ ٝاد وٙسشاػر عثك اػسا٘ذاسدٞای تٟذاؿر ٔحیظ ٚ
وٙسشَ فف٘ٛر اِضأی اػر .
نکات مهم در طراحی فضای موسسه  /مرکز پزشکی هسته ای
 - 1عشاحی ٔٛػؼ ٝتایذ ت ٝصٛسزی تاؿذ ؤ ٝشصٞای تیٗ فضاٞای زحر وٙسشَ  ٚزحر ٘ؾاسذ تش اػاع اػسا٘ذاسدٞای ػاصٔاٖ ا٘شطی
ازٕی ایشاٖ خٟر واٞؾ ٔیضاٖ خشزٌٛیشیٟای فشدی خأق ٝا٘داْ ؿٛد.
 - 2عشاحی ٚسٚدی  ٚخشٚخی ٔٛػؼ ٝتایذ تش اػاع اػسا٘ذاسدٞای ػاصٔاٖ ا٘شطی ازٕی ایشاٖ دس خصٛف وٙسشَ خشزٞٛای ی٘ٛیضاٖ ٚ
آِٛدٌیٟای خشزٛیی صٛسذ خزیشد.
 - 3ػاِٗ ا٘سؾاس تیٕاساٖ لثُ  ٚتقذ اص زضسیك ٔٛاد سادیٛاوسی ٛتایذ ت ٝصٛسذ ٔدضا ٔ ٚسٙاػة تا زقذاد تیٕاساٖ خزیشؽ ؿذ ٜدس ٔٛػؼ/ ٝ
ٔشوض تاؿذ.
 - 4اسزثاط فضایی تیٗ ازاق زٟی ٝسادیٛداس ، ٚازاق زضسیك سادیٛداس ، ٚازاق خؼٕا٘ذاسی  ٚازاق ٍٟ٘ذاسی ط٘شازٛسٞای ٔٛاد سادیٛاوسی ٛتایذ تٝ
صٛسذ دػسشػی ٞای ٔٙاػة  ٚآػاٖ عشاحی ؿٛد.
ٔ - 5ؼاحر ازالٟای زٟی ٝسادیٛداس ، ٚازاق خؼٕا٘ذاسی  ٚازاق ٍٟ٘ذاسی ط٘شازٛسٞای ٔٛاد سادیٛاوسی ٛتایذ تش اػاع ٘یاص ٔٛػؼٔ / ٝشوض تٝ
ٔٛاد سادیٛاوسی ٛحذالُ تٔ ٝذذ یه ٞفس ٝواسی عشاحی ٌشدد.
ٔ - 6ؼاحر ازاق زٟی ٝسادیٛداس ٚتایذ ؿشائظ الصْ خٟر اسائ ٝخذٔاذ صیش سا داؿس ٝتاؿذ:


ٔحُ ٘صة ػیٙه سٚؿٛیی ٔ ،حُ اػسمشاس ٛٞد ٔخصٛف زٟی ٝسادیٛداسٛٞ ٚ ٚاوؾ ٔ ،حُ اػسمشاس دصیٕسش ٔحیغی  ٚسفایر ٌشدؽ
واس ٔٙاػة خٟر واسوٙاٖ فٙی خشزٛواس .

ٔ - 7ؼاحر ازاق زضسیك سادیٛداس ٚتایذ ؿشائظ الصْ خٟر اسائ ٝخذٔاذ صیش سا داؿس ٝتاؿذ:


ٔحُ ٘صة ػیٙه سٚؿٛیی ٔ ،حُ لشاسٌیشی زخر تیٕاس ٔ ،حُ لشاسٌیشی صٙذِی زضسیك ٔ ،حُ لشاسٌیشی وٕذ  ٚلفؼٔ ٝخصٛف
ٍٟ٘ذاسی ٔٛاد ٔصشفی  ٚزدٟیضاذ ٔٛسد ٘یاص دس زضسیك سادیٛداس ٚحذالُ خٟر سفـ ٘یاص سٚصا٘ٛٔ ٝػؼٔ / ٝشوض .

ٔ - 8ؼاحر ازاق خؼٕا٘ذاسی ٔٛاد سادیٛاوسی ٛتایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای تاؿذ وٌٙ ٝدایؾ ٘یاص تٍٟ٘ ٝذاسی ٔذذ صٔاٖ د٘ ٜیٕ ٝفٕش فیضیىی ٔٛاد
سادیٛاوسی ٛسا داؿس ٝتاؿذ .
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 - 9سفایر دػسٛساِقّٕٟای سفـ آِٛدٌیٟای خشزٛیی  ،تٟذاؿر ٔحیظ  ٚوٙسشَ فف٘ٛر دس وّی ٝازالٟای ٔشتٛط ت ٝفضاٞای زحر وٙسشَ دس
ٔٛػؼٔ / ٝشوض اِضأی اػر .
- 10عشاحی ؿثىٞ ٝای فاضالب دس فضاٞای زحر وٙسشَ دس ٔٛػؼٔ / ٝشوض تایذ ت ٝصٛسذ ٔدضا اص دیٍش فضاٞای ٔٛخٛد صٛسذ خزیشد .
- 11عشاحی حٕاْ  ٚدػسـٛیی خٟر تیٕاساٖ  ٚواسوٙاٖ دس ٔٛػؼٔ / ٝشوض تایذ ت ٝصٛسذ ٔدضا ا٘داْ ؿٛد.
- 12خٙدش ٜاسزثاعی تیٗ تیٕاس  ٚواسوٙاٖ تیٗ ازاق زٟی ٝسادیٛداس ٚ ٚازاق زضسیك تایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای تاؿذ و ٝخشزٛواس  ٓٞدػسشػی ٔٙاػة ٚ
 ٓٞاؿشاف وأُ ٘ؼثر ت ٝتیٕاس داؿس ٝتاؿذ.
- 13عشاحی ازاق خضؿه  ٚازاق ٌضاسؽ دس ٔٛػؼٔ / ٝشوض تایذ ت ٝصٛسذ ٔدضا ا٘داْ ؿٛد .
ٔ- 14ؼاحر ازاق دػسٍا ٜخضؿىی ٞؼس ٝای تایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای عشاحی ؿٛد و ٝحذالُ ؿشائظ صیش سا داسا تاؿذ :


فضای ٘صة  ٚػشٚیغ ٔٙاػة .



تشا٘ىاس تیٕاس ت ٝساحسی تسٛا٘ذ ت ٝازاق ٚاسد ٚیا خاسج ٌشدد.



فضای لشاسٌیشی زدٟیضاذ خا٘ثی دػسٍا ٚ ٜزدٟیضاذ ٔٛسد ٘یاص خٟر اسائ ٝخذٔاذ زـخیصی – دسٔا٘ی تیٕاس ٔٙاػة تاؿذ.



فضای ٔٙاػة خٟر ٌشدؽ واس خضؿه  ٚواسوٙاٖ ٔٙاػة تاؿذ.

- 15دس عشاحی ٔٛػؼٔ / ٝشوض تایذ دػسشػیٟای تیٗ ازاق خضؿه  ،ازاق اػىٗ  ،ازاق وٙسشَ  ،ازاق زضسیك  ٚازاق زٟی ٝسادیٛداس ٚت ٝصٛسذ
ٔٙاػة  ٚتا وٕسشیٗ فاصّ ٝا٘داْ ؿٛد.
ٔ - 16ؼاحر ازاق اسائ ٝخذٔاذ اػسشع لّثی لثُ اص زضسیك سادیٛداس ٚتایذ ت ٌٝ٘ٛ ٝای تاؿذ و ٝفضای ٘صة دػسٍا ٜزشدٔیُ ت ٝا٘ضٕاْ
ٔسقّماذ آٖ ٔ ،حُ لشاسٌیشی خقث ٝفٛسیسٟای خضؿىی ٔ ،حُ اػسمشاس زخر تیٕاس ٌ ٚشدؽ واس خضؿه  ٚواسوٙاٖ ٔٙاػة تاؿذ.
ٔ- 17ؼاحر ا٘ثاس ٚػائُ ٔصشفی فٕٔٛی  ٚزخصصی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحُ ٍٟ٘ذاسی ویسٟای سادیٛداس ٚتایذ ٔسٙاػة تا ٘ٛؿ فقاِیر ٔشوض ٚ
زقذاد تیٕاساٖ خزیشؽ ؿذ ٜدس ٔشوض تاؿذ.
- 18سفایر ؿشائظ زٟٛیٙٔ ٝاػة دس وّی ٝازالٟای ٔشتٛط ت ٝفضاٞای ٔٛػؼٔ / ٝشوض عثك اػسا٘ذادسٞای تٟذاؿر ٔحیظ  ٚوٙسشَ فف٘ٛر
اِضأی اػر .
- 19وّی ٝػغٛح واس دس لؼٕسٟای ٔشتٛط ت ٝزٟی ٝسادیٛداس ٚ ٚزضسیك تایذ صاف  ٚتذ ٖٚدسص  ٚؿىاف تاؿذ.

