
  بهدار تجربی دندان   

  1354از قانون کمک دندان پزشکان تجربی مصوب قانون اجازه استفاده قانونی

)بهداران تجربی دندان (

 پیش بینی شده بود قرار بر این بود، 1354پزشکان تجربی مصوب همان طور که در قانون کمک دندان

 امتحان به عمل آمده، پروانه اشتغال به افرادي به عنوان کمک دندان پزشک تجربیکه تنها یک بار از

دالیل  مقرر گردیده بود به1354ولی پس از چندین سال با وجود آن چه در قانون . صادر گرددکار

اجازه استفاده قانون(ساختگی چون افزایش جمعیت و کمبود دندان پزشک مجددا قانونی با عنوان 

مجلس 7/4/1366در جلسه مورخ) 1354قانون از قانون کمک دندان پزشکان تجربی مصوب 

اجازه تجدید استفاده از  به تأیید شوراي نگهبان رسید که در حقیقت21/4/1366تصویب و در تاریخ 

 .آن قانون بود

که، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است  تبصره آن مقرر گردید7در ماده واحده و 

.، آزمون به عمل آورد1354زي جامانده از امتحان سال سایک بار دیگر از شاغلین امور دندان

 . و یا قبل از آن داراي محل کار مستقل بوده اند54عمل می آید که در سال از کسانی امتحان به  -1

 .هزینه آزمون مزبور از شرکت کنندگان به عنوان ثبت نام دریافت خواهد شد-2

شهرهاي  سال در روستاها و بخشها و5تعهد و موظفند پذیرفته شدگان در آزمون فوق الذکر م  -3

 .محروم با تعیین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خدمت نمایند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نامبردگان در مدت تعهد خدمت پروانه بهدار-4

 .تجربی دندان به نقاط تعیین شده صادر خواهد کرد

 .فوق الذکر به هر نحو که باشد باطل خواهد شد از تعهدپروانه متخلفین-5

الذکر پروانه اشتغال در سراسر کشور به استثناء مراکز استان در صورت انجام تعهد خدمت فوق   -6

 .خواهد شدبراي نامبردگان صادر

 به منظور23/1/60 قانون تربیت بهداشت کاران دهان و دندان مصوب8 و 5تبصره هاي    -5

 .قوانین مغایر ملغی استگسترش خدمات درمانی و بهداشتی در روستاها به قوت خود باقی بوده و
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 : حدود وظایف-فصل دوم

ترمیمی در دندان پزشکی-الف

پوسیدگی هاي سطحی دندان فقط مجازند ه آن بهدار تجربی دندان مطابق ماده سوم و آئین نامه تبصر

 .را ترمیم نمایند

مجاز نیستند ضایعات پولپ دندان را مورد درمان قرار دهند، چنانچه به هیچ وجه بهدار تجربی دندان 

هاي سطحی سقف پولپ بازگردد باید بیمار را نزد دندان پزشک هدایت ضمن ترمیم پوسیدگی

 .نمایند

 :در جراحی و جرم گیري-ب

) کشیدن(مجاز به برداشتن دندان  به موجب ماده چهارم آئین نامه و دو تبصره آن، بهدار تجربی دندان 

 .چنین می توانند دندان ها را جرم گیري و تمیز نمایندمواردي که ضرورت دارد می باشند و هم در

شه هائی که در استخوان فک پنهان بوده و یا به ندارند دندان هاي عقل و ریحق بهدار تجربی دندان 

 .عادي می باشند از دهان خارج نمایندنحوي غیر

از آنچه در ماده چهارم ذکر شده نبوده و حق دخالت در مجاز به دخالت بیش بهدار تجربی دندان 

 .امور جراحی را ندارند

 : در امور دندان سازي-ج

) آکریلی (فقط مجازند انواع پروتزهاي دندانی متحرك  جربی دندان طبق ماده پنجم آئین نامه، بهدار ت

   .نمایندرا ساخته و در دهان بیمار نصب

. بهدار تجربی دندان حق ساخت روکش و دندان مصنوعی ثابت را به هیچ عنوان ندارد

 مراجعه  کارهاي البراتواري بیمارانی را که به محل کار وي"بهدار تجربی دندان فقط میتواند شخصا

و حق قبول کارهاي البراتواري ازمطبهایا محلهاي کار دیگر )فقط پروتز متحرك (مینمایند انجام 

  .،تاسیس البراتوتر و بکار گیري شخص دیگر به هر عنوان را ندارد 

وجود وسایل کلینیکی و البراتواري پروتزهاي ثابت ، ارتودنسی ،وسایل درمان ریشه ، وسایل جراحی ، 

ی کلیه آالت و ملزومات کلینیکی و البراتواري خارج از شرح وظایف در محل کار ممنوع و بطور کل

  . میباشد



 : در ارتودنسی و درمان-د

ردیف کردن (حق دخالت در ارتودنسی  بهدار تجربی دندان -به موجب ماده ششم و هفتم آئین نامه

 .را ندارندو معالجه دهان) دندان ها

و اولیه را دارد، حق تجویز دارو  در موارد استثنائی که جنبه کمک هاي فوريجز بهدار تجربی دندان 

مواردي مثل خونریزي، تورم و درد باید باید بیمار را را نداشته و اصوال حق نسخه نویسی را ندارند و در

دندان پزشک در دسترس نباشد به پزشک جهت درمان راهنمائی نزد دندان پزشک و در صورتی که

 .نمایند

  .انجام رادیوگرافی توسط بهدار تجربی دندان و وجود دستگاه مربوطه در محل کار ممنوع میباشد
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