
و روستايي تابعه فراخوان جذب دستيار دندانپزشك جهت واحد هاي دندانپزشكي مراكز خدمات جامع سالمت شهري

 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي لرستان

را♣با توجه به اينكه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي در نظر دارد نيروي انساني دستيار دندانپزشك

و قراردادي) در سيستم تأمين نمايد، لذا پرسنلي كه تمايل دارنـد در  (رسمي، پيماني از بين نيروهاي شاغل

و داراي شرايط ذيل مي باشند، مي توانند فرم ثبت نـام را از واحـدهاي بهداشـت  اين زمينه فعاليت نمايند

و پس از تكميل حداكثر تا مورخ  و دندان ستاد شبكه دريافت  به اين معاونت ارسال نمايند.26/05/98دهان

*) و زن)متقاضي ( مرد )رسمي، پيماني، قرارداديحتماً داراي رابطه استخدامي با دانشگاه باشد.

شـبكه بهداشـت/ مركـز * در صورت تأييد، حضور فرد به عنوان دستيار دندانپزشك مشروط بـه موافقـت

 مي باشد.بهداشت/ بيمارستان محل خدمت سازماني 

 ديپلم مي باشد.، حداقل تحصيالت قابل قبول*

و عدم ابتال . به بيماريهاي واگيردار اخذ شود* تاييديه سالمت جسمي متقاضي

دو*  برگزار خواهد شد.)يك ماهه(پودماني-ه آموزشي كوتاه مدترپس از پذيرش،

بشماره تماس جهت پاسخ*  101داخلي 06633316302:در ساعات اداري متقاضيانه دهي

 مي باشد.26/05/98لغايت13/05/98* زمان ثبت نام از تاريخ

و واحدهاي دندانپزشكي  تعداد دستيار مورد نياز به تفكيك شهر

 رديف
شبكه/ مركز

 بهداشت
تعداد
 مراكز

 نام مراكز

دارايي-دره گرم-پشته-ماسور-ايمان آباد ازنا-زاغه-بيرانشهر7خرم آباد1

تسبيحي-شهيد رجايي، طالقاني، فوالدي-همت آباد-اشترينان6بروجرد2

قدس-سياهكله-چاالنچوالن3دورود3

مومن آباد-خاتم االنبياء2ازنا4

شول آباد-1شماره-4شماره-شاهپورآباد-چمن سلطان5اليگودرز5

شهيد عباسي-كوناني-گراب3كوهدشت6

چغابل1رومشكان7

1شماره-معموالن2پلدختر8

برخوردار-شهيد رجايي-وليعصر-هفت چشمه4دلفان9

3شماره-فيروزآباد2سلسله10

چم پلك-ويسيان2چگني11

شهيد مفتح1سپيددشت12



و بهداشت♣  دستيار دندانپزشك: شرح وظايفو رعايت اصول ايمني

(پوشيدن روپوش• و ...)استفاده مستمر از وسايل حفاظت شخصي  سفيد، ماسك، دستكش

و ثبت در دفاتر مربوطه•  تنظيم وقت بيماران

و ...)• ، انواع خدمات قابل ارائه (زمان حضور دندانپزشك و اطالع رساني مناسب به بيماران  هماهنگي

و تميز براي ايجاد يك فضاي مناسب جهت ارائه خدمات دندانپزشكي•  چيدمان كامالً مرتب

و ...)• (آمالگام و تهيه مواد مصرفي و وسايل دندانپزشكي متناسب با نياز دندانپزشك آماده سازي يونيت، قرار دادن ست
 مورد نياز جهت ارائه خدمات به بيماران

و اعالم بموقع آن به مركز بهداشت شهرستان• و تجهيزات دندانپزشكي موردنياز  پيش بيني مواد مصرفي
 دندانپزشكي تجهيزاتو ابزارنگهداشتومر در خصوص حفظ انجام اقدامات مست•
و استريليزاسيون• و ضدعفوني كردن وسايل و تجهيزات مورد نياز جهت ارائه خدمات دندانپزشكي، گندزدايي وسايل

 قبل از شروع به كار دندانپزشك كنترل عفونت محيط كار محيط كار به منظور

و خدمات• و همچنين ثبت الكترونيك خدمات ارائه شده ثبت كامل اطالعات بيماران ارائه شده به ايشان در دفاتر مربوطه
 در سامانه يكپارچه بهداشت(سيب) ضمن رعايت اصول محرمانه بودن اطالعات بيماران

و بايگاني بصورت مرتب• و معرفي نامه هاي رسيده  دريافت نسخ

و كاليبراسيون دوره• و اقدام جهت سرويس تجهيزات ايهماهنگي
و مراجعين• و توجيه بيمار  برخورد مناسب

(هرگونه مرخصي از قبل با مسئول واحد مربوطه هماهنگ شود)•  حضور مستمر در محيط كار

و تميزي واحد دندانپزشكي رعايت اصول بهداشت،• و نظم  پس از اتمام كار در حين كار


