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 شرایط تاسیس کلینیک دندانپزشکی

 انجام شود. تجاری و اداری مسکونی های ساختمان در نباید دندانپزشکی کلینیک تاسیس-1 

 دندانپزشکی کلینیک کسب موافقت اصولی و پروانه تاسیس قبل از هرگونه اقدام برای تاسیس -2 

 متر باشد. ۸۰۰رعایت فاصله کلینیک تا نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی که حداقل باید  -3 

ممنوعیت احداث کلینیک در مجاورت گورستان ،دامداری، کشتارگاه ،غسالخانه تاسیسات  -4 

 فاضالب و سایر مراکز مشابه و پر سر و صدا

 متر باشد. 5۰۰لینیک تا نزدیکترین کلینیک شبانه روزی حداقل ک  رعایت فاصله -5 

 از قبل درمان بر نظارت اداره از دندانپزشکی کلینیک نقشه و کروکی مربوط به تاسیس و احداث -6 

 برداری بهره هرگونه

 داشتن تاییدیه بهداشت قبل از بهره برداری  -7

 .باشد باید دندانپزشکی کلینیک متر مربع زیر بنای 15۰متراژ  حداقل -۸

 بودن، طبقه چند صورت در دندانپزشکی کلینیک تاسیس  برای اقدام نصب آسانسور درجهت -9 

 .باشد می الزامی

 دندانپزشکی کلینیک یل وسایل نقلیه جهت اقدام برای تاسیساپیش بینی پارکینگ وس -1۰

 در ابعاد یک در یک و چهل مترنصب تابلوی بزرگ کلینیک -11 

 متر نیم و یک حداقل از دندانپزشکی کلینیک عرض راهرو های ورودی و راهرو های موجود در -12 

 .نباشد کمتر
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 .باشد باید متر 2.7 دندانپزشکی کلینیک های سقف ارتفاع - 13 

سانتی متر  12۰ و 3۰سانتیمتر و حداقل عرض و طول پله ها به ترتیب  2۰ارتفاع پله ها حداکثر - 14 

 باشد.

   الزامی دندانپزشکی کلینیک در دندانپزشکی یونیت 5 وجود فضای کافی برای جانمایی     - 15 

 .باشد می

 .باشد می مجاز دیوار با تنها ها اتاق سازی جدا و مستقل اتاق یک در یونیت هر -16 

سانتی متر فضای  1۰۰تا  ۸۰ حداقل آن اطراف در که شوند جانمایی اتاق در طوری باید ها یونیت- 17 

 خالی وجود داشته باشد.

 .است مربع متر ده کابینت گرفتن نظر در بدون یونیت حداقل مساحت برای هر- 1۸ 

 .شود نصب درمان اتاق و انتظار سالن کمپرسور باید خارج از فضای- 19 

 وجود تابلوهای راهنمای اتاق ها و طبقات- 2.

 های مصوب در محل دید عمومروانه تاسیس مسئولین فنی و تعرفهمجوز پ-21
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 تجهیزات مورد نیاز درجهت اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی

 .باشد موجود دندانپزشکیکلینیک اقل یک دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال باید دردح 1 

 دندانپزشکی کلینیک کنندگانوجود دستگاه های سالم و آماده ارائه خدمات به مراجعه 2 

 یخچال نگهداری دارو 3 

 وجود گواهی های تایید کالیبراسیون دستگاه ها4 

 قفسه دارو و تجهیزات-5 

 ترالی احیا- 6

 کلینیک در یونیت 5دارای وکیوم و خشک کن برای  bحداقل یک دستگاه اتوکالو کالس - 7

 .باشد داشته وجود باید دندانپزشکی

 

 ط معماری داخلی در تاسیس کلینیک دندانپزشکیشرای

 .شود گرفته نظر در کلینیک داخلی طراحی برای کلیه اتاق ها نور و تهویه مناسب در 1

 .باشد درز و شکستگی بدون سالم بایستی سالن و ها انبار راهروها ها اتاق کلیه سقف و دیوار 2 

 ساختمان باید دارای لوله کشی آب سرد و گرم باشد. 3 

 و دیوار متر از کف سنگ کاشی و سرامیک باشد و بقیه ۸۰ و متر یک ارتفاع تا ترجیحاً ها دیوار 4 

 .باشد شده آمیزی رنگ روشن روغنی رنگ به سخت

فضای اتاق استریل باید به نحوی باشد که محل استقرار و اتوکالو سونیک و قفسه های نگهداری  5 

 و بسته ها و تجهیزات استریل در آن جانمایی شود.

 .باشد  وکابینت شستشو سینک دارای باید استریل اتاق  6 
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http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-2/
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 .باشند شستشو قابل جنس و شکستگی و درز بدون بایستی ها انبار راهروها سالن ها اتاق  کلیه کف 7

سرویس بهداشتی کلینیک باید از نوع چینی و بدون پایه بوده و فاضالب آن ها به طریق بهداشتی  ۸

 دفع گردد.

 آب به مجهز بهداشتی سرویس و باشد اتوماتیک آرنج پدالی نوع از دندانپزشکی کلینیک شیر آب 9

 .باشد گرم و سرد

 رنگ به نیاز آلومینیومی های پنجره  البته باشند شده آمیزی رنگ در و پنجره ها بایستی سالم و 1۰

 .ندارد آمیزی

کف توالت و محوطه دستشویی بدون درز و شکاف از جنس قابل شستشو و سرامیک غیر لغزنده  11 

 یا سنگ بدون خلل و فرج باشد.

 کف توالت و محوطه دستشویی دارای شیب مناسب به طرف کفشوی و کاسه سنگ توالت باشد. 12 

 کاسه سنگ توالت در جنس چینی و بدون شکستگی و ترک خوردگی باشد . 13 

  

http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/
http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/


                                                                                                   

 

 
 

 

 

 شستشو باشد. کاسه سنگ توالت مجهز به فالش تانک برای14 

 کلیه پنجره های بازشو به فضای باز و یا حیاط خلوت مجهز به توری فلزی باشند. 15

 سیم کشی برق درمانگاه روی اصول فنی و رعایت نکات ایمنی از داخل کار شده باشد. 16

 نصب دستگیره حمایتی به دیوار توالت های مورد استفاده بیماران الزامی است. 17

 

 

http://boomarchi.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/


                                                                                                   

 

 

  لینیک دندانپزشکیشرایط کارکنان ک

 حضور مسئولین فنی بر اساس پروانه صادره در زمان فعالیت کلینیک 1 

به کارگیری دندانپزشک و افراد فنی واجد صالحدید و دارای مدرک دانشگاهی با تاییدیه و نظارت  2 

 مسئول فنی

  نصب اتیکت جهت شناسایی پرسنل به بیمار 3 

 الزام رعایت فعالیت کلیه کارکنان شاغل در کلینیک حداکثر در دو نوبت کاری  4 

به کارگیری مسئول مدارک پزشکی حدالمقدور با تحصیالت دانشگاهی به منظور ایجاد سیستم  5 

 اطالعات و پذیرش مناسب بیماران

 معرفی کلیه کارکنان پزشکان و پیراپزشکان با مدرک مربوط به دانشگاه  6 

 کنید. کلیک را اینجا مطب داخلی طراحی با بیشتر آشنایی برای

 شرایط بهداشتی در جهت اقدام برای تاسیس کلینیک دندانپزشکی

 .باشد گرم و سرد آب کشی لوله تاسیس حال در دندانپزشکی کلینیک 1

 برای کلیه اتاق ها نور و تهویه مناسب باید در نظر گرفته شود. 2 

 .باشند  اق های کلینیک بایستی دارای دستشویی مجهز به آب سرد و گرم و حوله کاغذیکلیه ات 3 

 تهویه مناسب جهت داخل و خارج شدن هوای کلینیک که همیشه پاک و عاری از بود باشد. 4 

 استریل تجهیزات و ها بسته نگهداری های قفسه جانمایی برای استریل اتاق وجود  5 

 

 

 

 

 

 

http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a8-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/5-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c-3/
http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a8-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be/


                                                                                                   

 

 

 .شود گرفته نظر در زنان و مردان برای مجزا  سرویس های بهداشتی بایستی در هر طبقه 6 

 آبدارخانه باید دارای شرایط بهداشتی مندرج در مقررات بهداشتی باشد. 7 

 

نصب الستیک یا شیار به پله های کلینیک الزامی است و پله های مشرف به پرتگاه حتماً باید  ۸ 

 مجهز به نرده و حفاظ باشند.

 .باشند شده آمیزی رنگ و وسالم تمیز  میز ها صندلی ها و قفسه های کلینیک باید کامالً 9 

در کلیه اتاق ها راهروها و سالن ها محوطه توالتها باید دارای زباله دان دربدار زنگ نزن و مجهز  1۰ 

 به کیسه زباله باشند.

 .باشد می الزامی انتظار سالن وجود دستگاه آبسردکن برقی در 11 

 ود.های آلوده کلینیک باید گرم زدایی شبه طور منظم نظافت رعایت شود و محل 12 

 یخچال جهت مصارف دارویی باید جدا از سایر یخچال ها باشد. 13 

 .باشد داشته وجود دندانپزشکیکلینیک در باید زباله موقت نگهداری جهت  یک محل   14 

 تخلیه مرتبط سطل ها و مخازن زباله و شستشوی آنها 15 

 جهت جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برندهوجود) سیفتی باکس( برای اتاقهای درمان  16 

واکسیناسیون علیه بیماری های واگیردار بیماری های واگیر دار برای تمامی کارکنان شاغل در  17 

 کلینیک الزامی می باشد.

استفاده از روش مناسب دستکش ماسک عینک و سایر لوازم محافظتی توسط دندانپزشک و  1۸

 عالیت درمانی الزامی می باشد.دستیار دندانپزشک در هنگام ف

فضای جدا برای تعویض و آویزان نمودن لباس کارکنان و مراجعه کنندگان که باید جدا از اتاق  19

 درمان باشد.

  

 

http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/
http://boomarchi.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d9%83%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%86/
http://boomarchi.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/

