
 آئين نامه هاي مربوط به كمك دندانپزشكان تجربي

 تعاريف: فصل اول
كمك دندانپزشك تجربي به شخصي اطالق مي شود كه بر اساس قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب ارديبهشت

:و برابر اين آئين نامه 1354ماه سال 

.و ماقبل آن باشد 1324متولد ارديبهشت سال-1

و قبول شده باشددر-2 .امتحان مربوطه شركت

 1354دارابودن گواهينامه سوم دبيرستان قبل از سال-3

بشرط شركت در امتحانات قوه اي مـدرك نامبردگـان 1354در صورت داشتن گواهينامه ششم ابتدائي قبل از سال: تبصره

.معادل سوم دبيرستان مي باشد 

مس10داشتن-4 آن 1344تقل از سال سال سابقه دندانسازي 44قبل از سال)سند اجاره رسمي–اوراق مالياتي(و ماقبل

 اخذ مجوز معتبر اشتغال كمك دندانپزشك تجربي منحصراً از وزارت بهداري وقت-5

و بعنوان كمك دندانپزشك تجربي فعاليت نمايند عمل آنها طبق ماده  آئين نامه سـاير3افرادي كه داراي شرايط فوق نباشد

و وابسته پزشكي مصوب و20/11/58حرفه هاي پزشكي و محل كار آنها تعطيـل دخالت غير مجاز در امور پزشكي محسوب

. به مراجع ذيصالح قضائي معرفي مي گردند

شرح وظايف كمك دندانپزشكان تجربي: فصل دوم
 جرم گيري-1

 كشيدن دندان-2

و جراحي را ندارد,عقل كمك دندانپزشك تجربي حق كشيدن دندان:تبصره  ريشه هاي باقيمانده

)پر كردن دندان(ترميم-3

و در اين مـوارد:تبصره كمك دندانپزشك تجربي حق درمان ضايعات عصب دندان حتي در صورت باز شدن عصب را ندارد

.بيمار را بايد به دندانپزشك ارجاع دهد 

)سيلكامل ويا پار(دندانسازي فقط در حد پروتز متحرك-4

.كمك دندانپزشك تجربي حق گذاشتن پروتزهاي ثابت را ندارد:1تبصره

كمك دندانپزشك تجربي فقط مي تواند كارهاي البراتواري بيماراني كه به محل كار وي مراجعه مي نمايند را انجام:2تبصره

را)فقط پروتز متحرك( .نداردو حق قبول كارهاي البراتواري از مطبها يا محلهاي كار ديگر

را-4 و تجويز يا تحويل دارو را نداشته در صورت ضرورت بايست بيمار كمك دندانپزشك تجربي حق هيچگونه نسخه نويسي

.به پزشك يا دندانپزشك ارجاع دهد 

درمـان(روت كانـال تراپـي-جراحي لثـه-پروتز ثابت-در صورتي كه كمك دندانپزشك تجربي در اموري مانند ارتودنسي

.مداخله كند دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي محسوب مي گردد...و)دندان ريشه

و داشتن دستگاه راديو گرافي نشان دهنده دخالت غيـر مجـاز-5 انجام راديو گرافي براي كمك دندانپزشكان تجربي ممنوع

.اين افراد در امور دندانپزشكي است 

ال: تبصره و يا مواد همرنگ دندان را ندارند اين افراد حق استفاده از دستگاه و پركردن دندان با كامپوزيت  يت كيور

.تجهيزات محل كار فقط بايستي در حد شرح وظايف فوق باشد-6

و پرونده او بجرم دخالت در امـور پزشـكي,در صورت تخطي از شرح وظايف فوق محل كار پلمپ: تبصره پروانه كار باطل

. به مراجع ذيصالح ارجاع داده خواهد شد



 شرايط دفاتر محل كار كمك دندانپزشك تجربي:فصل سوم
و محل كار كمك دندانپزشك تجربي بايست بر اساس معيارهاي بهداشت-1 محيط مطابق با شرايط مراكز پزشكي

.دندانپزشكي باشد 

و قابل- الف و از مصالح مقاوم و تميز كردن باشد بهداشت محيط دفتر كار اين افراد بايد طوري باشد كه قابل شستشو

.شستشو باشد 

 داراي دستشويي در دسترس باشد-ب

ب-ج و دستمال كاغذي موجود .اشد دردستشويي وتوالت صابون مايع

.فضاي دفتر كار بايد داراي رنگ آميزي قابل شستشو ويا كاشي كاري باشد-د

و پنجره هاكامال ًرعايت شود-ه و بهداشت درب  فضا بايد نورگير بوده

.عينك داشته باشد-ماسك-دستكش-كمك دندانپزشك تجربي بايد حين كار روپوش سفيد:بهداشت فردي-و

و مواد مصرفي-2 محل كار كمك دندانپزشك تجربي در حد شرح وظيفه نامبردگان مي بايست مطابق تجهيزات

.استانداردهاي تعيين شده كه به تائيد بازرسان معاونت درمان دانشگاه محل احداث دفتر كار مي رسد باشد 

و كنترل عفونت در محل كار: تبصره تج,بمنظور جلوگيري از شيوع بيماريهاي عفوني ربي مي بايست از كمك دندانپزشك

و مواد پيشگيري از عفونت استفاده كند  .اتوكالو وساير تجهيزات

نصب اصل مجوز فعاليت كه توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي صادر مي گردد در معرض ديد عموم-3

.الزامي است 

هر: تبصره مع2مجوز فعاليت اونت درمان دانشگاه علوم پزشكي سال يكبار بر اساس شرايط تمديد مجوز فعاليت توسط

.محل كار صادر مي گردد

و آموزش پزشكي-4 تابلوي شرح وظايف بهدار كمك دندانپزشك كه توسط اداره سالمت دهان وزارت بهداشت درمان

.تهيه مي گردد مي بايست در محلي كه معرض ديد عموم است نصب گردد

و درج در پرونده 3بار دوم تعطيلي محل كار بمدت- در صورت مشاهده تخلف از شرايط فوق براي بار اول اخطار كتبي

و لغو دائم مجوز فعاليت صورت مي گيرد و بار سوم پلمپ دائم محل كار  ماه

 درج مي گردد خواهد بود دفتر محل كار در هر حوزه با تعيين معاونت درمان فقط يك باب به آدرسي كه در پروانه-5

و پروانه كار سريعاً ابطال مي گردد: تبصره . هرگونه تغيير مكان بدون مجوز از معاونت مربوطه ممنوع بوده

 سربرگ وكارت ويزيت- مهر-شرايط تهيه تابلو: فصل چهارم
صورت لزوم حداكثر ودر(كمك دندان پزشك تجربي مي بايست نسبت به نصب تابلو در سر در محل كار يك عدد-1

.اقدام نمايد)دوتابلو 

 سانتي متر باشد50×70اندازه تابلو مي بايست:1تبصره

ساده ويك رنگ بدون هيچ گونه شكل يا آرم,عناوين روي تابلو مي بايست مطابق نمونه زير با حروف كامالً يكسان:2تبصره

.خاص باشد 

و نام خانوادگي نام

 كمك دندانپزشك تجربي



مي:3تبصره و كسب مجوزهاي الزم در اين ارتباط بر عهده ذينفع شرايط نصب تابلو بر اساس ضوابط شهرداري محل بوده

. باشد 

كمك دندانپزشك تجربي مجاز است فقط جهت صدور فاكتور يا گواهي انجام خدمت سربرگ مطابق نمونه ذيل تهيه-2

.نمايد 

و يا گواهي انجام خدمت به تهيه مهر با مشخصات-3 كمك دندانپزشك تجربي مجاز است فقط جهت ممهور نمودن فاكتور

. ذيل نمايد 

 در صورت تخلف از موارد فوق

 اخطار كتبي: بار اول

و تعطيلي محل كار بمدت يك هفته:جمع آوري تابلو: بار دوم  مهر سربرگ

و تعطيلي دائم محل كار: بار سوم و پلمپ  ابطال مجوز فعاليت

 شرايط اخذ مجوز:فصل پنجم
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي موظف هستند جهت فعاليت كمك دندانپزشكان تجربي پس از طي مراحل ذيل پروانه

 سال صادر نمايند2كار بمدت محل

و فتوكپي شناسنامه-1 و حضور شخص درخواست كننده همراه با اصل  درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت از طرف ذينفع

و تائيد مدارك به عهده معاونت درمان دانشگاه مي باشد: تبصره .تطبيق

كه توسط وزارت 1354كمك دندانپزشكان تجربي مصوب ارائه اصل گواهينامه كمك دندانپزشك تجربي مطابق قانون-2

.بهداري وقت صادر گرديده است 

د54نام متقاضي مي بايست در ليست قبول شدگان سال-3 مي باشد رمان دانشگاههاي علوم پزشكيكه در اختيار معاونت

.وجود داشته باشد 

شرايط دفاتر كار كمك دندانپزشكان تجربي توسط تائيد شرايط محل كار بر اساس موارد مطروحه در آئين نامه-4

 بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي 

 گواهي عدم سوء پيشينه كيفري-5

 گواهي عدم اعتياد-6

 نام ونام خانوادگي

 دانپزشك تجربيكمك دن

نام بيمار تاريخ

:شماره مجوز پروانه كار

نام ونام خانوادگي

 كمك دندانپزشك تجربي

 .......شماره مجوز



 گواهي توانائي انجام كار-7

و درمان مربوطه-8  تائيديه مبني بر عدم دخالت در امور دندانپزشكي از شبكه بهداشت

 نداشتن منع قضائي جهت فعاليت در امور كمك دندانپزشك تجربي-9

 بهدار تجربي يا مدارك ديگر مربوط به اين حرفه در صورت دارا بودن آنها5تحويل اصل تبصره-10

و5در صورت اظهار شخص به نداشتن مدارك فوق بايستي كتباً تعهد نمايد كه مدارك تبصره:2تبصره را ...و بهدار تجربي

.نداشته در صورت عدم صحت پروانه كمك دندانپزشك تجربي وي باطل شود 

و البراتوار5تبصره-بهدار تجربي-هيچ شخصي به طور همزمان نمي تواند از مدرك كمك دندانپزشك تجربي:3تبصره

و .استفاده نمايد ... تجربي دندان

در:4تبصره و معتبر دخالت .امور پزشكي محسوب مي گردد فعاليت بدون اخذ مجوز تمديد

كل واريز مبلغ-11  جهت صدور تمبر)معاونت درمان(بحساب خزانه داري

 شرايط تمديد مجوز فعاليت كمك دندانپزشك تجربي:فصل ششم
و نظارت بهتر بر عملكرد آنان گواهي پروانه محل كار هر دو سال يكبار بر اساس به منظور ارتقاي سطح علمي مشمولين

و شرايط اعالم شده ذيل مي بايست تمديد گرددض .وابط

 ماه قبل از پايان اعتبار از معاونت درمان دانشگاه مربوطه3درخواست كتبي حداقل-1بند

)تخطي از شرح وظايف(نداشتن هيچگونه سابقه دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي-2بند

 ارائه اصل مجوز قبلي-3بند

مج-4بند  دد شرايط محل كار بر اساس موارد مطروحه آئين نامه تائيد

 گذراندن دوره بازآموزي ساليانه-5بند

و اسامي شركت كنندگان به معاونتهاي: تبصره دوره هاي بازآموزي هر ساله توسط اداره سالمت دهان ودندان برگزار

 مربوطه اعالم شود 

 گواهي رضايت معاونت درمان مبني بر حسن خدمت در منطقه-6بند

 نداشتن شرايط كه منجر به ابطال ويا توقيف پروانه مي گردد-7بند

دانشكده بر اساس ضوابط اعالم شده از سوي اداره سالمت/پس از طي مراحل فوق معاونت درمان وداروي دانشگاه-8بند

. مدت دو سال ديگر تمديد مي نمايد دهان ودندان پروانه مذكور را به 

.ساله پروانه مذكور بايستي برابر شرايط فصل پنجم دستورالعمل تعويض گردد4پس از اتمام اعتبار: تبصره

مهلت دارند جهت تطبيق خود با آئين81تمامي دارندگان گواهينامه كمك دندانپزشك تجربي حداكثر تا پايان آذرماه-9بند

فعاليت دريافت نمايند بعد از اتمام مهلت فوق مجوزهاي صادره جديد مالك عمل بوده ودر صورت اشتغال نامه مجوز جديد

و دخالت غير  و پرونده آنان به اتمام تاسيس مركز درماني بدون مجوز و جديد محل كار پلمپ بكار بدون مجوز معتبر

.مجاز در امور پزشكي به مراجع ذيصالح قضائي ارسال ميگردد

و اين و52دستورالعمل در شش فصل و الزم االجراءمي باشد24بند و تنظيم .تبصره


