
 تکنسین تجربی البراتوار 

 :تعریف

  دندانتکنیسین تجربی البراتواري

به شخصی اطالق می شود که بر اساس قانون تعیین وضع شغلی دندان سازي تجربی مصوب 

قانون مجلس شوراي اسالمی و برابر این آئین نامه در امتحانات پیش بینی شده در22/2/1364

البراتواري دندان از ور بر آمده و مدرك تکنیسین تجربیشرکت نموده و از عهده امتحانات مذک

 .نمایددریافت) کارگاه دندان سازي(جهت اشتغال در البراتوار دندان 

   )کارگاه دندان سازي(البراتوار دندان

بنا به درخواست اشخاص ذي صالح قانونی در امر دندان به واحدي اطالق می شود که در آن جا

ساخته ) دندان هاي مصنوعی جایگزین شونده(انواع پروتزهاي دندانییتشان،پزشکی و در حدود صالح

مسؤول کارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقیم یا بیماران دهان و دندان نمی می شود به طوري که

. و استفاده از یونیت و دستگاه دندانپزشکی به هر عنوان در البراتوار ممنوع است   .باشند

شرح وظیفه  

ساخت پروتزهاي  صرفا مجاز به1کنیسین هاي تجربی البراتواري دندان با عنایت به تبصره ماده ت

 .دندانی در محل کارگاه دندان سازي می باشند

به رعایت کلیه ضوابط و مقررات اعالم شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و این افراد موظف-1

 . می باشندمنجمله تعرفه هاي مصوب قانونیآموزش پزشکی،

از لوازم و دستگاهها و تجهیزات دندان پزشکی که به نحوي از این قبیل افراد حق داشتن هیچ یک-2

 .قرار می گیرد را در محل کار خود ندارند) غیر البراتواري(دندان پزشکی آنها مورد استفاده در امر

 .دمتخلفین از موارد فوق الذکر طبق مقررات قانون رفتار خواهد شبا

  

  

  



هاي تجربی البراتورهاي دندان سازيقانون و آئین نامه اجرایی تکنیسین

)قانون تعیین وضع شغلی دندان سازان تجربی(

تصویب و در  مجلس22/2/1364قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهارده تبصره که در جلسه مورخ 

آئین نامه اجرایی آن نیز 18/12/1364 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است و در تاریخ 8/3/1364تاریخ 

 .به تصویب هیأت وزیران رسید

از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداري موظف است از شاغلین در امر طبق ماده واحده این قانون،

 قانون را دارد باشند امتحان به عمل آورده و در صورت شرایط الزم موضوع ایندندان سازي که

 :آنان مدرك تکنیسین تجربی البراتواري دندان دهندموفقیت به

قانون، دندان سازان تجربی باید حداقل داراي مدرك تحصیلی دوره مطابق تبصره هاي چهارگانه این

 .متوسطه قدیم باشنداول راهنمایی و یا سوم

در امر دندان پزشکی را ندارند و در سازي مشمول این قانون حق هیچ گونه دخالتشاغلین امر دندان 

 .صورت تخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

داوطلبین اخذ می شود هزینه هاي مربوطه به اجراي این قانون از محل وجوهی که در هنگام ثبت نام از

 .تأمین می گردد

بهداري و فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت سط وزترتینآئین نامه اجرائی این قانون تو

 .وزیران خواهد رسید

صرفا سازي که با حداقل ده سال سابقه دندان سازي و داراي مدرك پایان دوره ابتدایی باشند ودندان

ار خود مجازند به کبه کار قالب گیري و دندان سازي بپردازند و در کار دندان پزشکی دخالت نکنند،

   )5تحت عنوان تبصره ( .ادامه دهند

استفاده از یونیت دندانپزشکی داراي تجهیزات تراش دندان و کمپرسور هوا در محل کار و البراتوار براي 

.این شاغلین ممنوع است 


