
 کمک دندانپزشک تجربی 

پزشکان تجربیقانون و آئین نامه اجرایی اشتغال کمک دندان

)اشتغال کمک دندان پزشکان تجربیقانون(

 به تصویب رسید مشتمل بر ماده واحده 8/2/54پزشکان تجربی که در تاریخ قانون اشتغال کمک دندان

 .استو شش تبصره

سی سال سن و ده به کسانی که تا تاریخ تصویب این قانونوزارت بهداري مکلف است : ماده واحده

نامه یا کارنامه سوم دبیرستان سال سابقه دندان سازي مستقل داشته باشند در صورت دارا بودن گواهی

دارا بودن گواهی نامه ششم ابتدائی به شرط به شرط موفقیت در امتحانات نظري و عملی و در صورت

قوه اي در حدود سوم دبیرستان پروانه کار به عنوان  عملی و امتحاناتتوفیق در امتحانات نظري و

به کار در روستاها و شهرهائی که در تاریخ تصویب این کمک دندان پزشک تجربی براي اشتغال

 .هزار نفر باشد بدهدقانون جمعیت آن ها کمتر از ده

ده حداکثر ظرف یکسال در دو نوبت واح از تاریخ تصویب این قانون امتحانات مقرر در ماده-1تبصره

. وزارت بهداري به مشمولین قانون داده خواهد شدبه عمل خواهد آمد و پروانه الزم منحصرا از طرف

قانون به هیچ وجه پروانه اي به عنوان کمک دندان پزشک پس از صدور پروانه براي مشمولین این

افرادي که بر .  قانون صادر نخواهد شدسازي بر اساس مقررات اینتجربی و کمک تکنیسین دندان

 سال 20 سال سن و 40پروانه کمک دندان پزشکی تجربی نائل شوند و بیش از طبق این ماده به اخذ

داشته باشند می توانند د محل اقامت فعلی خود به امور کمک دندان پزشکی تجربیسابقه کار

 .بپردازند

دارند ولی واجد شرایط ن به کار دندان سازي اشتغالکسانی که تا تاریخ تصویب این قانو-2تبصره

 سال سابقه کار 5به شرط داشتن حداقل مذکور در این قانون نباشند و یا در امتحانات فوق توفیق نیابند

امتحانات مذکور، به وسیله وزارت بهداري، پروانه مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعالم نتیجه

 .بهداري اخذ نمایندز وزارتکمک تکنیسین دندان سازي ا

تکنیسین هاي دندان سازي و  حدود وظایف فنی کمک دندان پزشکان تجربی و کمک-3تبصره

نامه هائی خواهد بود که توسط وزارت شرایط و شرایط تأمین کارگاه هاي دندان سازي به موجب آئین

 .خواهد شدبهداري با نظر سازمان نظام پزشکی مرکز تهیه

تخلف نمایند عمل آنان سانی که از وظایف مقرر در این قانون و آئین نامه هاي مربوط ک-4تبصره

 .دخالت غیر مجاز در امور پزشکی تلقی خواهد شد



طرف آئین نامه ها و برنامه ها و نحوه بر گزاري و مواد امتحانات قوه اي نظري و عملی از-5تبصره

اجرا گذارده  پس از تصویب وزیر بهداري به موردوزارت بهداري با نظر نظام پزشکی مرکز تهیه و

 .خواهد شد

تأیید بهداري محل رسیده باشد صادر خواهد  گواهی سابقه کار پس از ارائه اسناد الزم که به-6تبصره

 .شد

 :پزشکان تجربیآئین نامه مربوط به کمک دندان

نامه کمک دندان پزشکان ین آئ8/2/54پیرو تصویب قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی در 

تبصره هاي سوم و پنجم ذیل ماده تجربی و کمک تکنیسین ها و کارگاه هاي دندان سازي به استناد

وزارت بهداري و با همکاري سازمان نظام واحده فوق الذکر در هیجده ماده و هشت تبصره به وسیله

 .گردید، که در چهار فصل گنجانده شده است تهیه و تنظیم18/6/1354پزشکی به تاریخ 

: تعریف-فصل اول

تبصرة آن و مادة دوم آئین نامه، کمک دندان پزشک تجربی شخصی اطالق می شود که طبق ماده اول

 و برابر این آئین نامه1354قانون اشتغال کمک دندان پزشک تجربی مصوب اردیبهشت ماه بر اساس

کمک دندان در قانون شرکت نموده و از عهده امتحانات بر آمده و پروانهدر امتحانات پیش بینی شده 

 .پزشک تجربی را دریافت نموده است

اشتغال را در دفتر کار خود نصب نماید تا در موقع بازرسی کمک دندان پزشک تجربی باید پروانه

 .مشخصات او در دسترس باشد

پزشک ام و عنوان خویش را که کمک دندانکمک دندان پزشک تجربی فقط می تواند در تابلو ن

از تصاویر تجربی است با حروف یکسان بنویسد و به هیچ وجه حق ذکر عناوین دیگر و یا استفاده

   .مختلف را ندارد

 کمک دندانپزشک تجربی  :عنوان تابلو 

 سانتی متر 70*50   :  اندازه تابلو

 : حدود وظایف-فصل دوم

یمیترم در دندان پزشکی-الف

پوسیدگی هاي مطابق ماده سوم و آئین نامه تبصره آن کمک دندان پزشکان تجربی فقط مجازند

 .سطحی دندان را ترمیم نمایند



مجاز نیستند ضایعات پولپ دندان را مورد درمان قرار دهند، کمک دندان پزشکان تجربی به هیچ وجه

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

 .هدایت نمایند

 :در جراحی و جرم گیري-ب

پزشکان تجربی مجاز به برداشتن دندان به موجب ماده چهارم آئین نامه و دو تبصره آن، کمک دندان

چنین می توانند دندان ها را جرم گیري و تمیز مواردي که ضرورت دارد می باشند و هم در) کشیدن(

 .نمایند

ندارند دندان هاي عقل و ریشه هائی که در استخوان فک پنهان بوده کمک دندان پزشکان تجربی حق

 .عادي می باشند از دهان خارج نمایندو یا به نحوي غیر

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

 .دخالت در امور جراحی را ندارند

 : در امور دندان سازي-ج

تجربی فقط مجازند انواع پروتزهاي دندانی متحرك را طبق ماده پنجم آئین نامه، کمک دندان پزشکان

 .نمایندساخته و در دهان بیمار نصب

 : در ارتودنسی و درمان-د

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

 .را ندارندو معالجه دهان) کردن دندان ها

و اولیه را دارد، حق کمک دندان پزشکان تجربی جز در موارد استثنائی که جنبه کمک هاي فوري

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

دندان پزشک در دسترس نباشد به پزشک جهت درمان ورتی کهباید بیمار را نزد دندان پزشک و در ص

 .راهنمائی نمایند
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