
 آيين نامه اجرائي اشتغال به كار بهداران تجربي دندان

)دفتر وزارتي24/2/84مورخ 33900معاونت سالمت ونامه شماره28/3/84س مورخ/ب/22479/1نامه شماره(

: مقدمه
و چگونگي تعيين 7/4/1366بر اساس قوانين اجازه استفاده قانوني از قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب سال

و وابسته به آن مصوب و صالحيت شاغلين حرف پزشكي ،آيين نامه)پيوست(مجلس شوراي اسالمي 27/7/1376وظايف

 اجرايي فوق بشرح ذيل ابالغ مي گردد 

:ريف تعا–اول فصل
بهدار تجربي دندان به شخصي اطالق مي شود كه بر اساس قانون اجازه استفاده قانوني از قانون اشتغال كمك-1ماده

و برابر آيين نامه داراي شرايط ذيل باشد 1366مصوب سال 1354دندانپزشكان تجربي سال  :مجلس شوراي اسالمي

آن 1336متولد سال)الف و ماقبل

و اخذ گواهينامه قبولي معتبر از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي)ب  شركت در امتحان مربوطه

و دارندگان آن جهت پرداختن–تبصره و يا تاسيس البراتوار نمي باشد گواهينامه قبولي صادره مجوزي براي ايجاد دفتر كار

م(به اينگونه امور بايستي مجوزهاي قانوني الزم  و از سوي اين وزارتخانه اخذ نمايند)حل كار مجوز تاسيس

 1354دارا بودن گواهينامه تحصيلي سوم راهنمائي قبل از سال)ج

آن 1354در صورت داشتن گواهينامه ششم ابتدائي قبل از سال–تبصره و قبولي در بشرط شركت در امتحانات قوه اي

و پذيرفته مي شود  .مدرك فوق معادل سوم راهنمائي محاسبه

آن 1354دارا بودن سابقه دندانسازي مستقل در سال)د حكم استخدام رسمي مراكز دولتي–اوراق مالياتي(و ماقبل

و   ...) دندانسازي

و پس از آن به هيچ عنوان به ليست-ه و دندان اعالم ليست افراد مشمول با توجه به شرايط باال توسط اداره سالمت دهان

.فه نخواهد شد فوق الذكر افراد جديد اضا

و مجوزي هم جهت فعاليت نمي باشد-1تبصره .ارسال ليست مذكور تعهدي جهت اعطاي مجوز بوجود نياورده

و بعنوان بهدار تجربي دندان فعاليت نمايند عمل آنها طبق ماده-2تبصره قانون3و1افرادي كه داراي شرايط فوق نباشند

و ماده  نا3مربوط به امور پزشكي و اصالحيه هاي بعدي آن دخالت غير آيين و وابسته پزشكي مه ساير حرفه هاي پزشكي

و محل كار آنها بالفاصله توسط بازرسان وزارت  و تاسيس مركز درماني بدون مجوز محسوب مجاز در امور پزشكي

و به مراجع ذيصالح قضائي معرفي مي گردند  و آموزش پزشكي پلمپ .بهداشت ،درمان

و آموزش پزشكي به منظو-2ماده به دانشگاه))وزارت متبوع((ر رعايت اختصار در اين آيين نامه به وزارت بهداشت ،درمان

و خدمات بهداشتي ،درماني/ محل كار((و به محل كار بهداران تجربي دندان )) دانشكده/دانشگاه((دانشكده علوم پزشكي

.گفته مي شود ))

:ت حرفه اي بهداران تجربي دندان شرح وظايفو چگونگي فعالي–فصل دوم
مج-3ماده و اخذ مجوز در محل كار خود فقط از به انجام اعمال ذيل مي بهداران تجربي دندان پس از تائيد صالحيت فني

 باشند 

 جرم گيري)الف

 كشيدن دندان)ب



و زدن بخيه را ندارد–تبصره  بهدار تجربي دندان ،حق كشيدن دندان عقل ،ريشه هاي باقيمانده ،جراحي

)ترميم(پركردن سطحي دندان)ج

و در اين موارد–تبصره بهدار تجربي دندان حق درمان ضايعات عصب دندان حتي در صورت باز شدن روي عصب را ندارد

.بيمار را بايد به دندانپزشك ارجاع دهد 

و پارسيل آكريلي(دندانسازي فقط در حد پروتز متحرك)د )كامل

.بهدار تجربي دندان حق گذاشتن پروتزهاي ثابت را ندارد-1تبصره

را-2تبصره بهدار تجربي دندان فقط مي تواند شخصاً كارهاي البراتواري بيماراني كه به محل كار وي مراجعه مي نمايند

و بكارگيري شخصو)فقط پروتز متحرك(انجام  حق قبول كارهاي البراتواري از مطبها يا محلهاي كار ديگر ،تاسيس البراتوار

.ديگر بعنوان شاغل فني را ندارد 

.محل انجام كارهاي دندانسازي در حد شرح وظيفه بايستي از محل پذيرش بيمار جدا باشد-ه

،يوجود وسا-1تبصره و البراتواري پروتزهاي ثابت و بطور كلي كليهل كلينيكي ارتودنسي ،وسايل درمان ريشه ،وسايل جراحي

و البراتواري خارج از شرح وظيفه در محل كار ممنوع مي باشد  و ملزومات كلينيكي .آالت

به)و بهدار تجربي دندان حق هيچگونه نسخه نويسي ،تجويز يا تحويل دارو را نداشته در صورت ضرورت بايستي بيمار را

.پزشك ارجاع دهد پزشك يا دندان

و وجود دستگاه مربوطه در محل كار ممنوع مي باشد)ز .انجام راديو گرافي توسط بهدار تجربي دندان

بهدار تجربي دندان بايستي جهت انجام فعاليت در حد شرح وظيفه مندرج در اين آيين نامه در دوره آموزش كوتاه-4ماده

ن .مايد مدت پيش بيني شده توسط وزارت متبوع شركت

و با همكاري ساير نهادها) الف اداره سالمت دهان ودندان موظف است برنامه ريزي الزم را جهت برپايي دوره مذكور انجام

و در صورت لزوم جهت برگزاري مجوز صادر نمايد  و انجمنهاي صنفي نسبت به برگزاري آن اقدام .،موسسات قانوني

.ن در حيطه شرح وظيفه ممكن نخواهد بود بدون شركت در دوره فوق فعاليت بهدارا)ب

و تجهيزات الزم در محل كار–فصل سوم  شرايط
.محل كار بهدار تجربي دندان مي بايست بر اساس معيارهاي بهداشت محيط شامل موارد ذيل باشد-5ماده

و تميز كردن باشد)الف و كف آن از مصالح مقاوم ،قابل بهداشت محيط دفتر كار اين افراد بايد طوري باشد كه قابل شستشو

و داراي دستشويي در دسترس باشد .شستشو

و دستمال كاغذي موجود باشد)ب و توالت صابون مايع .در دستشويي

و يا كاشي كاري باشد)ج .ديوارها بايد داراي رنگ آميزي قابل شستشو

و پنجره ها كامالً رعايت)د و بهداشت درب .شود فضا بايد داراي نورگير بوده

و اطاق انتظار2متر ،داراي40مساحت محل كار بايد حداقل)ه و يك قسمت پذيرايي شامل البراتوار ،محل نصب يونيت اطاق

و سرويس بهداشتي باشد  .آبدارخانه

و عينك داشته باشد)و .به منظور رعايت بهداشت فردي بهدار تجربي دندان بايد حين كار روپوش سفيد ،دستكش ،ماسك

و مواد مصرفي محل كار بهدار تجربي دندان در حد شرح وظيفه نامبردگان مي بايست مطابق استانداردهاي)ز تجهيزات

و دندان(تعيين شده معاونت سالمت  كه به تاييد بازرسان وزارت متبوع يا معاونت درمان دانشگاه محل)اداره سالمت دهان

.احداث دفتر كار مي رسد باشد 



و ساير تجهيزات وموارد موثر بمنظور-1تبصره و كنترل عفونت استفاده از اتوكالو جلوگيري از شيوع بيماريهاي عفوني

.در محل كار بهدار تجربي دندان الزامي مي باشد)اداره سالمت دهان ودندان(مورد تاييد وزارت متبوع 

ق-2تبصره و ست احيا از و به منظور پيشگيري از حوادث احتمالي وجود وسايل در محل كار ... بيل كپسول اكسيژن ،آمبوبگ

.الزامي مي باشد 

نصب اصل مجوز فعاليت كه توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي صادر مي گردد در معرض ديد عموم)ح

. آلزامي است 

و آموزش پزشكي)ط ، درمان تهيه مي نصب تابلوي شرح وظايف كه توسط اداره سالمت دهان ودندان وزارت بهداشت

 ...گردد در محل كار الزامي است

با/محل كار بهدار تجربي دندان با تعيين معاونت درمان ودارو دانشگاه)ي دانشكده علوم پزشكي مربوطه فقط يك باب

و اجازه معاونت مربوطه ممنوع مي باشد  و هر گونه تغيير مكان بدون اطالع كتبي آدرسي كه در مجوز درج مي گردد بوده

.

و كارت ويزيت-مهر- شرايط تهيه تابلو- چهارم فصل :سر برگ
و در صورت لزوم حداكثر دو تابلو يكي(بهدار تجربي مي بايست نسبت به نصب تابلو در سر در محل كار يكعدد-6ماده

و ديگري در محل ورودي كوچه  اقدام نمايد)روي ساختمان محل كار

ش–تبصره ايشرايط نصب تابلو بر اساس ضوابط و كسب مجوزهاي الزم در ن ارتباط بر عهده ذينفع مي هرداري محل بوده

 باشد

. سانتي متر باشد50×70اندازه تابلو مي بايست)الف

و يك رنگ بدون هيچگونه شكل يا آرم)ب عناوين روي تايلو مي بايست مطابق نمونه با حروف كامالً يكسان در يك سطر ساده

.خاص باشد 

 نام ونام خانوادگي

 دندان بهدار تجربي

و مهر بهداران تجربي بايستي مطابق موارد ذيل باشد-7ماده .سربرگ

. سر برگ بهداران تجربي دندان فقط بايستي حاوي مندرجات ذيل بوده ،آوردن مطالب اضافي در آن ممنوع مي باشد)الف

و تلفن محل كار ساعات پذيرايي مراجعين)ب  نام ونام خانوادگي بهدار تجربي دندان ،شماره مجوز ،نام بيمار ،تاريخ ،آدرس

با)ج و يا گواهي انجام خدمت مبادرت به تهيه مهر بهدار تجربي دندان مجاز است فقط جهت ممهور نمودن فاكتور

.مشخصات ذيل نمايد 

 نام نام خانوادگي

 دار تجربي دندان به

...................شماره مجوز

آن3چگونگي انجام تعهدات موضوع تبصره–پنجم فصل و يا تعليق  قانون فوق
.عمل نمايد قانون ،بهدار تجربي دندان بايستي جهت انجام تعهدات به گونه ذيل3به منظور اجراي تبصره-8ماده



–سن(مجاز است قسمتي يا تمامي تعهدات را با توجه به شرايط خاص)اداره سالمت دهان ودندان(معاونت سالمت–تبصره

و . به مدت معين تعليق نمايد ...)بيماري

و تاييد آن توسط)1فرم شماره(تكميل فرم درخواست در دو نسخه از طرف بهدار تجربي دندان جهت انجام تعهدات)الف

 دانشكده/دانشگاه معاونت درمان

برابر(افراد واجد شرايط به جاي درخواست انجام تعهدات با ارائه مدارك الزم درخواست تعليق طرح را نموده-1تبصره

و دندان قرار)3فرم شماره  و اداره سالمت دهان و داروي مربوطه و اين درخواست بايستي مورد موافقت معاونت درمان

. گيرد

صورت درخواست فرد جهت انجام تعهدات در حوزه غير از استان مربوط به صدور گواهينامه موافقت در–2تبصره

و مقصد الزامي مي باشد/دانشگاه  .دانشكده مبدا

و)ب سو3تحويل اصل گواهينامه قبولي ،تصوير برابر اصل تمامي صفحات شناسنامه قطعه عكس تمام رخ سال جاري ،عدم

ا و عدم و كارت صحت سالمتBعتياد ،كارت واكسيناسيون عليه هپاتيت پيشينه كيفري

)مطابق چك ليستهاي ارسالي اداره سالمت دهان ودندان(تاييد شرايط محل كار توسط بازرسان معاونت درمان)ج

و بهداشتي جهت فعاليت در حدود شرح وظايف)د  نداشتن منع قضايي

،كمك دندانپزشك تجربي ،كمك تكنسين دندانسازي ،تكنسين تجربي5تبصره–تحويل اصل تمامي مدارك تجربي شامل)ه

و  و در صورت عدم صحت ابطال مجوز در هر زمان ممكن ... البراتوار  سپردن تعهد كتبي مبني بر نداشتن مدارك فوق

و حق تمبر به حسابهاي مربوطه)و  واريز مبالغ حق صدور

 بانك ملي خزانه داري كل به نام وزارت بهداشت 725 9000

كد 000/1090025  560بانك ملي شعبه حمايت از مصرف كننده به نام دارايي

موافقت با گذراندن تعهدات در مناطق تحت پوشش در صورت)2فرم شماره(صدور فرم انجام تعهدات در سه نسخه)ز

و مهر معاونت درمان مربوطه)يك نسخه اصل ،دو نسخه كپي(  با شماره امضا

 ارسال اصل تمامي مدارك به اداره سالمت دهان ودندان)ح

فرم مذكور اداره سالمت دهان ودندان پس از بررسي مدارك در صورت موافقت با انجام تعهدات در منطقه مورد نظر)ط

و كدگذاري مي نمايد  .را مهر ،امضا

و امضا بايستي تاييديه شركت در دوره آموزشي–تبصره اين آيين4موضوع ماده(اداره سالمت دهان ودندان جهت مهر

.را دريافت نمايد)نامه 

نگ)ي و و دارو جهت تحويل به متقاضي و امضا به معاونت درمان .هداري سابقه عودت دو نسخه فرم پس از مهر

به)ك بهدار تجربي دندان موظف مي باشد بعد از دريافت پروانه موقت حداكثر به مدت ده روز شروع فعاليت خود را

و مجاز به داشتن هيچ محل كار ديگري غير از  و درمان مربوطه جهت اقدامات قانوني الزم گزارش نموده شبكه بهداشت

.د آنچه در مجوز موقت ذكر گرديده نمي باش

و–تبصره و امضاي توام اداره سالمت دهان و با مهر و فقط در آدرس تعيين شده فرم مذكور به عنوان مجوز موقت بوده

و داروي دانشگاه  و معاونت درمان به/دندان و در صورت عدم شروع تعهدات و كد تخصيصي معتبر بوده دانشكده مربوطه

و مراتب  و فرم نيز عودت گرددمحض گزارش شبكه مربوطه باطل بوده و دندان اطالع  بايستي به اداره سالمت دهان

آن3شرايط اخذ مجوز پس از انجام تعهدات موضوع تبصره- فصل ششم و يا تعليق  قانون
.جهت فعاليت بهداران تجربي دندان طي مراحل ذيل مجوز محل كار صادر مي شود-9ماده



در–تبصره و دندان موجود باشد مشخصات بهدار تجربي مي بايست .ليست ارسالي اداره سالمت دهان

)4فرم شماره(تكميل فرم درخواست صدور مجوز فعاليت از طرف ذينفع)الف

با)ب تمام رخ سال جاري6×4قطعه عكس3تحويل اصل گواهينامه قبولي ،فتوكپي برابر اصل تمام صفحات شناسنامه همراه

و كارت صحت سالمتB،كارت واكسيناسيون عليه هپاتيت ،گواهي عدم سو پيشينه ،عدم اعتياد 

دانشكده/تاييد شرايط محل كار بر اساس موارد مطروحه در اين آيين نامه توسط بازرسان معاونت درمان ودارو دانشگاه)ج

و برابر چك ليست ارسالي اداره سالمت دهان ودندان 

و داروي مربوطه تاييديه مبني بر عدم دخالت غير مجاز در امور دندا)د  نپزشكي از معاونت درمان

و بهداشتي جهت فعاليت در حدود شرح وظايف)ه  نداشتن منع قضايي

،بهدار تجربي دندان ،يا مدارك ديگر مربوط به اين حرفه در صورت5اصل تبصره–تحويل تمامي مدارك تجربي شامل)و

و و تعهد كتبي مبني بر نداشتن مدارك فوق  در صورت تخلف ابطال مجوز در هر زمان دارا بودن آنها

5تبصره–بهدار تجربي دندان–هيچ شخصي به طور همزمان نمي تواند از مدارك كمك دندانپزشك تجربي–تبصره

و  استفاده نمايد ... تكنسين تجربي البراتوار

و مقصد در صورت درخواست جابجايي فرد از يك حوزه به حوزه ديگر جلب موافقت ،معاونتهاي)ز درمان ودارو حوزه مبدا

.الزامي مي باشد 

و حق صدور به حسابهاي مربوطه)ح  واريز مبالغ حق تمبر

قانون برابر مقررات فصل ششم دستورالعمل همراه با تحويل اصل گواهينامه3تاييديه پايان انجام تعهدات موضوع تبصره)ط

و يا تاييديه تعليق طرح   موقت

شخ–تبصره و اين فعاليت مورد تاييد معاونت در صورتيكه صي بعد از قبولي در امتحان در منطقه محروم مشغول بكار بوده

و دارو دانشگاه  مي تواند به عنوان تعهدات)اداره سالمت دهان ودندان(دانشكده مربوطه قرار گيرد معاونت سالمت/درمان

.از نامبرده بپذيرد 

ا)ي و تاييد مدارك .دانشكده مربوطه مي باشد/رسالي بر عهده معاونت درمان ودارو دانشگاه مسئوليت تطبق ،تكميل

در)اداره سالمت دهان ودندان(معاونت سالمت)ك مجاز است با توجه به شرايط خاص جهت افراد مشمول مجوز مشروط

.تمام مناطق كشور صادر نمايد 

و امضا رياست دانش)ل و مهر و يا شخص مجاز از طرف ايشان ،با تاريخ صدور سه نسخه مجوز فعاليت با شماره گاه مربوطه

)يك نسخه اصل ،دو نسخه كپي(اعتبار دوساله برابر فرمت ارسالي پيوست آيين نامه 

و دندان(فرمت خام پروانه بايستي به تعداد نفرات از سوي معاونت سالمت–تبصره و تحويل)اداره سالمت دهان تهيه

.معاونت درمان مربوطه گردد 

فرم شماره(ارسال اصل گواهينامه قبولي ،اصل پروانه موقت يا تاييديه پايان انجام تعهدات ،نسخه دوم فرم درخواست)م

و سار مدارك به اداره سالمت دهان ودندان)3 .مجوزهاي صادره

 بررسي مدارك ارسالي توسط اداره سالمت دهان ودندان)ن

ي مدارك موظف به روشن نمودن وضعيت شركت فرد در دوره آموزشي اداره سالمت دهان ودندان در بررس–تبصره

.مي باشد)آيين نامه4موضوع ماده(

و امضاي مجوز صادره توسط معاونت سالمت يا شخص مجاز از سوي ايشان)س در صورت تاييد مدارك از سوي اداره(مهر

)سالمت دهان ودندان 



و اعتبار مجوز عالوه بر شرايط عمومي مش–تبصره و عدم تخلف يا جرم روط به عدم دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي

.دانشكده مربوطه خواهد بود/با تاييد معاونت درمان دانشگاه 

و سابقه معاونت/ارسال دو نسخه از مجوزهاي صادره به معاونت درمان وداروي دانشگاه)ع . دانشكده جهت تحويل متقاضي

ب–تبصره و مهر توام رياست دانشگاه مجوزهاي مذكور فقط و معاونت/ا امضا دانشكده يا شخص مجاز از طرف ايشان

.سالمت يا شخص مجاز از طرف وي معتبر مي باشد 

و دندانپزشكي)ف و دخالت غير مجاز در امور پزشكي فعاليت بدون اخذ مجوز معتبر ،تاسيس مركز درماني بدون مجوز

ك و مقررات محل و برابر قانون و پرونده محسوب ار توسط بازرسان وزارت متبوع يا معاونت درمان دانشگاه مربوطه پلمپ

.به مراجع قضايي ذيصالح ارسال مي گردد

:شرايط تمديد يا تعويض مجوز فعاليت–فصل هفتم
دو-10ماده و نظارت بهتر بر عملكرد آنان مجوز محل كار هر سال به منظور ارتقاي سطح علمي مشمولين قانون مذكور

و شرايط اعالم شده ذيل مي بايست تمديد گردد .يك بار بر اساس ضوابط

فرم(دانشكده مربوطه/ماه قبل از پايان اعتبار مجوز نزد معاونت درمان دانشگاه2تكميل فرم درخواست تمديد حداقل)الف

)5شماره 

ش(نداشتن هيچگونه سابقه دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي)ب )رح وظايف تخطي از

 ارائه اصل مجوز قبلي)ج

و چك ليستهاي ارسالي اداره سالمت دهان ودندان)د  تاييد مجدد شرايط محل كار بر اساس موارد مطروحه آيين نامه

 گذراندن دوره بازآموزي ساليانه)ه

و اسام–تبصره و نظارت اداره سالمت دهان ودندان برگزار ي شركت كنندگان به دوره هاي بازآموزي هر ساله با مجوز

.معاونتهاي مربوطه اعالم مي شود

و دارو دانشگاه)و  دانشكده مبني بر حسن خدمت در منطقه/گواهي رضايت معاونت درمان

و يا توقيف مجوز مي گردد)ز .نداشتن شرايطي كه منجر به ابطال

 ان تمديد مجوز قبلي بر اساس ضوابط اعالم شده از سوي اداره سالمت دهان ودند)ح

 ضوابط موضوع اين بند طي دستورالعمل جداگانه اي توسط معاونت سالمت ابالغ خواهد گرديد–تبصره

 ارسال تصوير مجوز تمديد شده به اداره سالمت دهان ودندان)ط

.تعويض مي گردد)دوره تمديد5(سال10مجوزهايي صادره بنا به صالحديد وزارت متبوع بعد از گذشت-11ماده

.شرايط تعويض همانند دريافت آن خواهد بود–تبصره

:تخلفات–فصل هشتم
و برابر موارد ذيل-12ماده تخلف از مفاد اين آيين نامه مطابق قوانين مربوطه ،دخالت غير مجاز در امور پزشكي محسوب

 اقدام خواهد شد 

 تذكر كتبي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي توسط دانشگاه ذيربط براي بار اول)الف

و موضوع به كميسيون)ب و عدم توجه به اخطارهاي قبلي ،محل كار تعطيل شده مجوز تعليق مي گردد در صورت تكرار

شد11ماده  .قانون تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد



و آرا)ج محاكم قضايي جهت اجرا در كميسيون مربوطه بررسي تصميم مقتضي نظير تعطيلي تصميمات كميسيون مذكور

و  .اتخاذ خواهد شد ... موقت ،دائم ،ابطال مجوز

و دريافت مجوز فعاليت ،مهلت دارند6تمامي بهداران تجربيي دندان حداكثر-13ماده ماه جهت تطبيق خود با اين آيين نامه

و در صور و پرونده آنان به اتهام تاسيس مركز بعد از اتمام مهلت فوق ت اشتغال بكار بدون مجوز معتبر محل كار پلمپ

و دخالت غير مجاز در امور پزشكي به مراجع ذيصالح قضائي ارسال مي گردد .درماني بدون مجوز

،-14ماده ،14اين آيين نامه در هشت فصل و69ماده ا 2/1384/تبصره در تاريخ27بند و الزم الجرا مي باشد تنظيم

و بخشنامه هاي مغاير ،ملغي اعالم مي گردد. . ضمناً كليه دستورالعملها

))پيوست((
جا-1366ماده واحده قانون و آموزش پزشكي مكلف است يك بار ديگر از شاغلين امور دندانسازي وزارت بهداشت ،درمان

.آزمون بعمل آورد 1354مانده از امتحان سال 

.و يا قبل از آن داراي محل كار مستقل بوده اند54كساني امتحان بعمل مي آيد كه در سال از-1تبصره

شد-2تبصره .هزينه آزمون مزبور از شركت كنندگان به عنوان ثبت نام دريافت خواهد

و موظفند-3تبصره ي محرو5پذيرفته شدگان در آزمون فوق الذكر متعهد و شهرها و بخشها م با تعيين سال در روستاها

و آموزش پزشكي خدمت نمايند .وزارت بهداشت ،درمان

و آموزش جهت نامبردگان در مدت تعهد خدمت پروانه بهدار تجربي دندان به نام نقاط-4تبصره ، درمان وزارت بهداشت

.تعيين شده صادر خواهد كرد 

خ-5تبصره .واهد شد پروانه متخلفين ازتعهد فوق الذكر به هر نحو كه با شد باطل

در صورت انجام تعهد فوق الذكر پروانه اشتغال در سراسر كشور باستثنا مراكز استان براي نامبردگان صادر-6تبصره

.خواهد شد 

و وابسته به آن بر اساس قانون تشكيل وزارت-1376ماده واحده قانون و صالحيت شاغالن حرفه هاي پزشكي وظايف

و  و آموزش پزشكي و ساير قوانين مربوطه مطابق آيين نامه هايي بهداشت ،درمان قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي

و به تصويب وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مي رسد  .خواهد بود كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيه

هاي موضوع ماده چنانچه سازمان نظام پزشكي ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون اقدام به تهيه آيين نامه-1تبصره

و آموزش پزشكي موظف است پس از كسب نظر از سازمان نظام پزشكي اقدام به  واحده باال ننمايد وزارت بهداشت ،درمان

.تهيه يا اصالح آيين نامه هاي الزم كند 

ون اصالح شاغالن حرف وابسته به گروه پزشكي در صورتيكه از حدود وظايف تعيين شده تجاوز نمايند مشمول قان-2تبصره

و آشاميدني مصوب)3(ماده  و مواد خوراكي و دارويي شد 29/1/1374قانون مربوط به مقررات امور پزشكي .خواهند

.گروههايي كه به موجب قوانين خاص مجاز به فعاليت شده اند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود-3تبصره

1فرم شماره

قانون اجازه استفاده قانوني از قانون كمك دندان پزشكان تجربي3اله موضوع تبصره فرم درخواست انجام تعهدات پنجس

 .......مورخ.....مجلس شوراي اسالمي مطابق آيين نامه شماره 1366مصوب سال 



و دارو دانشگاه و خدمات بهداشتي درماني/معاونت محترم درمان  دانشكده علوم پزشكي

 سالم عليكم

 صادره متولد شماره شناسنامه فرزند احتراماً اينجانب

و گواهينامه قبولي به شماره كد كه در امتحان بهداران دندان شركت

ام استان و سـاير ضمن تعطيلي محل كار فعلي خود با تحويل اصل.را دريافت نموده گواهينامه فوق

. قانون ،خواهان انجـام تعهـدات خـود در منـاطق تحـت پوشـش آن معاونـت مـي باشـم3مدارك تجربي با توجه به تبصره 

.خواهشمند است دستور فرماييد در آن خصوص اقدام الزم مبذول گردد

و فقط در حد شرح وظيفه فعاليت نم و ضمناً متعهد مي گردم صرفاً در محل تعيين شده و مدارك تجربي ديگري ندارم وده

و ادعـايي را نخـواهم  و مجوز ابطال گرددو حق هيچگونـه اعتـراض و مقررات با اينجانب رفتار در صورت تخلف برابر قانون

.داشت 

و اثر انگشت درخواست كننده  امضا

:آدرس فعلي محل فعاليت

:محل تعيين شده جهت انجام تعهدات

.تعطيل مي باشد محل كار فعلي نامبرده با توجه به بازديد مورخ

:مدارك پيوست

و عدم اعتياد-35×4قطعه عكس1-3  گواهي عدم سو پيشينه

 اصل فيشهاي واريز شده-6 اصل گواهينامه قبولي-2

ه-7 فتوكپي برابر اصل صفحات شناسنامه-3 و صحت سالمت كارت واكسيناسيون عليه  پاتيت

 فتوكپي برابر اصل كارت پايان خدمت-4

 امضا–ه تحويل گيرند

2فرم شماره

 1354قانون اجازه استفاده قانوني از قانون كمك دندانپزشكان تجربي سال3ه فرم انجام تعهدات موضوع تبصر

)مجوز موقت( 1366مصوب سال

و با عنايت آيين نامه اجرايي شماره  مورخ باستناد تبصره چهارم قانون فوق

 شماره شناسنامه فرزند خانم/محل كار آقا

 متولد صادره

:در

و مقررات در حد شرح وظيفه بهداران تجربي دندان جرم گيري-ترميم دندان(تعيين مي گردد تا با رعايت قوانين

و ريشه باقيمانده– بر)آكريلي پروتز فقط متحرك–كشيدن دندان بجز دندانهاي عقل ابر آيين نامه فوق فعاليتو

 نمايد

:تذكر

و در آدرس تعيين شده معتبر مي باشد-1 .اين مجوز فقط جهت انجام تعهدات

و پس از آن برابر آئين نامه فوق تمديد خواهد-2 مدت اعتبار اين مجوز از تاريخ صدور بمدت دوسال بوده

.گرديد 



در-3 .دوره بازآموزي ساليانه اداره سالمت دهان ودندان مي باشد تمديد اين مجوز منوط به شركت

.نصب اصل اين مجوز در محل ديد عموم الزامي مي باشد-4

و مقررات ،آئين نامه ها ،عدم شروع تعهدات ،باعث ابطال مجوز باستناد تبصره-5 قانون خواهد5تخلف از قوانين

.بود 

3فرم شماره

و يا تعليق تعهدات موضوع تبصره درخواست مجوز مشروط بعد از ان قانون اجازه استفاده قانوني از قانون3جام تعهدات

 مطابق آئين نامه اجرايي 1366كمك دندانپزشكان تجربي مصوب سال 

 معاونت محترم درمان ودارو

و خدمات بهداشتي درماني/دانشگاه  دانشكده علوم پزشكي

 سالم عليكم

 صادره متولد شماره شناسنامه فرزند احتراماً اينجانب

و گواهينامه قبولي به شماره كدكه در امتحان بهداران تجربي دندان شركت

ام استان و ساير مدارك تجربي با توجه به انجام تعهد. را دريافت نموده با تحول اصل گواهينامه فوق

خواهان دريافت مجـوز مشـروط فعاليـت در منـاطق تحـت)مدارك پيوست(تعليق طرح–قانون3موضوع تبصره ساله5

 خواهشمند است دستور فرمائيد در اين خصوص اقدام الزم مبذول نمايند.پوشش آن معاونت مي باشم 

و فقـط در ضمناً اينجانب متعهد به فعاليت در حد شرح وظيفه بهداران تجربي دندان مطـابق مقـررا و دسـتورالعمل هـا ت

و مجـوز و در صورت تخلف برابر قانون ومقررات با اينجانب خود و مدارك تجربي ديگري ندارم آدرس تعيين شده بوده

و اعتراضي نخواهم داشت  و حق هيچگونه ادعا .نيز ابطال گردد

:مدارك پيوست

و يا تائيديه يا تعليق طرح اصل پروانه موق-35×4قطعه عكس1-3 ت گواهي انجام طرح

و واكسيناسـيون عليـه-6 فتوكپ برابر اصل كارت پايان خدمت-2 اصل عدم اعتياد ،سو پيشينه ،كارت صحت سـالمت

Bهپاتيت 

 فتوكپي برابر اصل صفحات شناسنامه-3

 اصل گواهينامه قبولي-4

 .......................نشاني محل درخواست مجوز

و اثر انگشت متقاضي :امضا

 تاريخ



4فرم شماره

 ساله5فرم درخواست تعليق تعهدات
 معاونت محترم درمان ودارو

 دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني/دانشگاه

 سالم عليكم

 شماره شناسنامه صادره فرزند احتراماً اينجانب

و گواهينامه قبولي دريافت داشته متولد كد ملي كه در امتحان بهداران تجربي دندان قبول

و در طرح شناسايي بهداران تجربي دندان به عنوان بهدار تجربي دندان شناخته شده ام 

ذي با توجه به ل موارد

1-

2-

3-

و دريافت مجوز مشروط مي باشم خواهشمند است در صورت امكان3خواهان تعليق تعهدات پنجساله موضوع تبصره قانون

.دستور مساعدت الزم صادر فرمائيد 

و امضا  نام نام خانوادگي

 تاريخ
________________________________________________________________________________ 

5فرم شماره

ت تمديد مجوز فرم درخواس

 معاونت محترم درمان ودارو

و خدمات بهداشتي درماني/دانشگاه  دانشكده علوم پزشكي

 سالم عليكم



 متولد شماره شناسنامه صادره فرزند احتراماً اينجانب

و مجوز اشتغال شماره داراي گواهينامه قبولي به شماره  كد

 كه در تاريخ

و مهلت اعتبار مجوز اينجانب به اتمام ميرسد خواهان تمديد اعتبار آن بر اسـاس دسـتورالعملهاي وزارت بهداشـت ،درمـان

.آموزش پزشكي مي باشم 

و امضا  نام ونام خانوادگي

 تاريخ

تمدارك الزم جهت دريافت پرو  أسيس البراتوار پروتزهاي دندانيانه
و پرسشنامه-1 و امضاي فرم درخواست  تكميل

و امضاي فرم تعهدنامه-2 )3شماره(تكميل

و عدم سوء پيشينه-3  ارائه اصل كپي عدم اعتياد

 دو سري تصوير برابر اصل تمام صفحات شناسنامه-4

و-5 و كپي كارت واكسيناسيون عليه هپاتيت  صحت سالمت اصل

و كپي تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان براي فارغ التحصيالن دانشگاههاي سراسري-6  اصل

 تصوير برابر اصل كارت پايان خدمت يا معافيت-7

و يا معافيت از طرح براي فارغ التحصيالن داخلي8-2  عدد كپي برابر اصل پايان طرح نيروي انساني

 ام رخ سال جاريتم4×3چهار قطعه عكس-9

و حق صدور-10 و كپي فيشهاي واريز شده حق تمبر  اصل

و دو عدد تصوير برابر اصل اجازه نامه يا سند معتبر مالكيت محل كار جهت تأسيس البراتوار-11  اصل

و كپي گواهي عدم نياز در ساعات غير اداري جهت مستخدمين دولت-12  اصل

و-13  عدد تصوير برابر اصل دانشنامه پايان تحصيالت2اصل

و-14  عدد تصوير برابر اصل دانشنامه تأييد شده فارغ التحصيالن خارجي توسط وزارت متبوع2اصل

) جهت افراد تجربي ذيصالح دريافت مجوز(تحويل اصل كليه مدارك تجربي-15

و تعويض مجوز ، تمديد ارتأسيس البراتو مراحل چگونگي دريافت
 دانشكده مربوطه/تحويل مدارك درخواستي به معاونت درمان دانشگاه-1

و تأييد مدارك توسط كارشناسان معاونت درمان-2  بررسي

 تأييد كارشناس نظارت بر امور دندانپزشكي مبني بر عدم دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي-3

و يك سري كپي برابر اصل-4 و دندان ارسال اصل  شده مدارك به ادارهي سالمت دهان

از: تبصره و تأييد صالحيت توسط معاونت، يك سري كپي برابر اصل جهت فارغ التحصيالن دانشگاهي داخل پس از بررسي

و دندان  و يك قطعه عكس جهت حفظ سابقه به هنگام دريافت كد اختصاصي به اداره سالمت دهان  تمامي مدارك

كد-5 و دارو تخصيص  همراه با ارسال موافقت اصولي به معاونت درمان



و شماره اختصاصي متقاضي حداكثر:1تبصره هفته بعد از ابالغ معاونت ملزم به شروع ساير مراحل2پس از ارسال موافقت

. قانوني جهت دريافت مجوز مي باشد

جه:2تبصره و شماره در صورتيكه يك ماه پس از ابالغ معاونت متقاضي اقدامي ت دريافت مجوز ننمايد موافقت اصولي

و دندان اعالم مي گردد و مراتب به اداره سالمت دهان . اختصاصي كان لم يكن

 تأييد شرايط محل كار توسط بازرسان معاونت درمان-6

و در متن ارم جمهوري اسالمي درج گردد(صدور مجوز البراتوار برابر فرم ارسالي-7 وسط معاونتت) حاشيه آن آبي

 ساله2درمان با تاريخ اعتبار 

و دندان جهت حفظ سابقه-8 .ارسال تصوير پروانه صادره به اداره سالمت دهان

و تعويض مجوز  چگونگي تمديد
 ماه قبل از پايان اعتبار2درخواست كتبي-1

 گذراندن دوره بازآموزي ساليانه-2

 تأييد كارشناس نظارت بر درمان مبني بر عدم دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي-3

 ارائه اصل مجوز اصلي-4

و صدور-5  واريز فيشهاي حق تمبر

 تأييد شرايط محل كار-6

 تمديد يا تعويض مجوز توسط معاونت درمان-7

و دندان-8  ارسال تصوير به اداره سالمت دهان


