آیین نامه
دوره های دستیاری دندانپزشکی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی

مقدمه
هدف از برگزاری دوره های دستیاری دندانپزشکی ،تربیت افراد متخصص در رشته های تخصصی
دندانپزشکی است .این افراد با كسب مهارت های الزم ،نیازهای آموزشی پژوهشی ،درمانی و بهداشتی كشور
را تامین می نمایند.

بخش اول :تعاريف
ماده  -1دوره دستیاری دندانپزشکی یکی از مقاطع تحصیالت عالی دانشگاهی ) (Academicاست كه
دندانپزشکان عمومی متقاضی و واجد شرایط پس از كسب موفقیت در آزمون ورودی دستیاری با توجه به
نمره مکتسبه در یکی از مراكز آموزشی كه از طرف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین
می گردد آن را شروع نموده و پس از گذراندن تمامی دروس (طبق برنامه آموزشی مصوب) و نیز قبولی در
آزمون های حین دوره (نظیر ارتقا سالیانه) ،در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی شركت نموده و متناسب
با نمره این آزمون ،موفق به اخذ گواهینامه و یا دانشنامه تخصصی در رشته مربوطه می گردند.
ماده  -2دستیار به فردی اطالق می شود كه با داشتن مدرك دكتری دندانپزشکی عمومی و پذیرش در
آزمون ورودی دستیاری ،جهت آموزش های نظری و كسب مهارت های عملی در یکی از رشته های تخصصی
دندانپزشکی (شامل آسیب شناسی دهان و فك و صورت ،ارتودانتیکس ،اندودانتیکس ،بیماریهای دهان و فك
و صورت ،پروتزهای دندانی ،پریودانتیکس ،جراحی دهان و فك و صورت ،دندانپزشکی ترمیمی ،دندانپزشکی
كودكان و رادیولوژی دهان و فك و صورت) ،طی مدت زمان مشخصی كه برای آن دوره از طریق شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی تصویب شده است ،به امر آموزش ،پژوهش و انجام فعالیت های درمانی
اشتغال می ورزد.

بخش دوم :آزمون ورودي دوره هاي دستياري دندانپزشكي
ماده  -3ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره های تخصصی دندانپزشکی از طریق مركز سنجش آموزش
پزشکی و بر اساس مفاد دستورالعمل اعالم شده از طرف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
انجام می پذیرد.
ماده  -4داوطلبین ملزم به تکمیل و ارائه مدارك الزم در موعد مقرر و به شکلی كه اعالم می شود ،می
باشند .چنانچه در هر زمان مشخص شود كه داوطلب واجد شرایط نبوده و یا صحت مدارك ارایه شده مورد
تأیید واقع نشود حق ادامه دوره از دستیار سلب شده و دو دوره از شركت در آزمون ورودی دوره های
دستیاری محروم می شود.
ماده  -5این آزمون هر سال یك نوبت در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب سراسر كشور برگزار می
گردد.
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ماده  -6این آزمون دارای نمره منفی است و تعداد سواالت و منابع آزمون هر سال به اطالع داوطلبان
رسانده می شود.
ماده  -7اعالم نتیجه اولیه بصورت كارنامه ای حاوی نمره و رتبه داوطلب خواهد بود كه به همراه فرم
انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
تبصره  :1داوطلبانی كه  05درصد نمره كل آزمون را كسب نموده مجاز به انتخاب رشته می باشند.
تبصره  :2داوطلبان حایز شرایط برای استفاده از سهمیه بومی ،در صورت كسب حداقل  %50نمره آخرین
فرد پذیرفته شده در رشته انتخابی ،مورد پذیرش قرار می گیرند اما در صورت كسب نمره در سهمیه آزاد و
ارایه درخواست كتبی ،امکان پذیرش در سهمیه آزاد را صرفا پیش از ورود به دوره دستیاری خواهند داشت.
ماده  -8داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند حداكثر  50رشته-محل را برای تحصیل انتخاب نمایند.

بخش سوم :شرايط ورود به دوره هاي دستياري دندانپزشكي
ماده  -9قبولی در آزمون ورودی دوره دستیاری دندانپزشکی برابر ضوابط اعالمی در دستورالعمل آزمون
پذیرش دستیاری دندانپزشکی صورت پذیرد.
ماده  -11تأیید صالحیت های عمومی طبق ضوابط شورایعالی انقالب فرهنگی است.
ماده  -11ارائه مدرك دكتری عمومی دندانپزشکی مورد تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
الزم میباشد.
ماده  -12برخورداری از سالمت جسمی و روانی و نداشتن نقص عضو موثر حرفه ای برحسب رشته و
مطابق با مفاد دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی احراز گردد.
تبصره  :1صحت سالمت جسمی و روانی پذیرفته شدگان در بدو ورود به دانشگاه از طرف شورای پزشکی
دانشگاه محل تحصیل مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
تبصره  :2پرونده پزشکی پذیرفته شدگانی كه در بدو ورود از نظر سالمت جسمی و روانی مورد تایید قرار
گرفته اند اما با اعالم گروه آموزشی و تایید دانشکده در حین دوره دستیاری به بیماری جسمی و یا روانی
مبتال گردیده اند در شورای پزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید شورای آموزشی
دانشگاه از ادامه تحصیل این افراد جلوگیری می شود و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.
ماده  -13پذیرفته شدگان الزم است بر اساس سهمیه پذیرش و مفاد دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار
دندانپزشکی كه سالیانه از طرف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعالم می گردد نسبت به
سپردن تعهدات محضری و وثیقه های مربوطه (مطابق پیوست های  1تا  )3اقدام نماید ،در غیر این صورت از
ثبت نام /ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل می آید.
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تبصره -تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی است.
الف) تعهد عام -متعهدین عام تعهد محضری می سپارند تا پس از فارغ التحصیلی به میزان حداكثر 5/0
برابر مدت تحصیل در هر محلی كه دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین نماید به انجام
خدمات آموزشی/پژوهشی/درمانی بپردازند .این نوع تعهد مشمول ضریب  kبر اساس ضریب محرومیت محل
انجام تعهدات خواهد شد .تحویل مدرك تحصیلی این مشموالن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز می باشد.
ب) تعهد خاص دو نوع می باشد:
 -1تعهد خاص مناطق محروم بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های
تکمیلی و تخصصی (جذب دانشجوی بومی) :تعهد اخذ شده از این مشموالن برای خدمت در مناطق محروم
مورد تعهد به میزان سه برابر مدت تحصیل است و این نوع تعهد قابل خرید و یا جابجایی نمی باشد.
تبصره  -1تحویل مدرك تحصیلی این مشموالن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز می باشد و این افراد در
زمان تعهد مجاز به انجام فعالیت پزشکی در سایر نقاط كشور نمی باشند.
تبصره  -2تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند ،به شرط وجود دوره دستیاری تخصصی دندانپزشکی،
در دانشگاه های استان مربوطه در اولویت است .در صورتی كه داوطلب نمره الزم برای تحصیل در دانشگاه
های استان های دیگر را كسب كرده باشد ،اگر مخالفت مکتوب ارایه ننماید ،معرفی وی بالمانع است.
 -2تعهد خاص در حین دوره دستیاری برای متعهدین عام :با درخواست كتبی دستیار ،ارایه اعالم نیاز یکی
از دانشگاه ها و تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مطابق با مفاد آیین نامه خدمات
قانونی متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی قابل انجام است .این گروه از متعهدین ملزم به
سپردن تعهد محضری برای خدمت به میزان  3برابر مدت تحصیل می شوند .ضریب محرومیت محل انجام
تعهدات در این نوع تعهد اعمال نخواهد شد.
تبصره  :1دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی پس از تعدیل/تایید درخواست دانشگاه های علوم
پزشکی ،لیست نیازمندی دانشگاه ها را بر حسب رشته های مورد نیاز به صورت عمومی اعالم خواهد نمود.
تبصره  :2در صورت اعالم عدم نیاز توسط دانشگاه محل تعهد ،چنین متعهدینی موظفند به دبیرخانه شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی مراجعه و مابقی تعهدات قانونی خود را در منطقه محروم جدیدی كه تعییـن
می شود ،انجام دهند.
ج) تعهد به سازمان ها -قبول شدگانی كه در استخدام وزارتخانه ها ،نهادها و سازمان ها می باشند
موظفند تا حکم ماموریت آموزشی با امضای باالترین مقام دستگاه را جهت شروع دوره دستیاری ارایه دهند.
این افراد سهمیه آزاد تلقی شده و موظف به پرداخت شهریه توسط خود و یا سازمان ذیربط می باشند .در
صورت پرداخت شهریه توسط سازمان مربوطه ،این افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود بوده و
بدیهی است كه حقوق و مزایای خود را از محل تعهد دریافت می كنند.
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د) بدون تعهد (آزاد) -پذیرفته شدگان سهمیه آزاد (با پرداخت شهریه مصوب) از انجام تعهدات دستیاری
معاف میباشند اما تعهدات مربوط به سایرخدمات قانونی به قوت خود باقی است.
تبصره  :1تبدیل از سهمیه آزاد به تعهد خاص/عام با رعایت ضوابط و به شرط موافقت دانشگاه مورد تعهد و
پس از تأیید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی امکان پذیر می باشد .در چنین شرایطی شهریه
پرداخت شده قبلی قابل استرداد نیست.
تبصره  :2تبدیل از سهمیه دولتی به سهمیه آزاد ممنوع می باشد.
تبصره  :3كف و سقف میزان شهریه تحصیلی در هر سال تحصیلی از طرف دبیرخانه شورای آموزش
دندانپزشکی و تخصصی تعیین و اعالم می گردد و با تصویب هیئت امنای دانشگاه ها قابل اجرا است.
ماده  -14دانشگاه محل تحصیل دستیار موظف است در هنگام ثبت نام و قبل از شروع دوره آموزشی از
متعهدین خدمت حسب نوع تعهدات ،سند تعهد محضری مربوطه را دریافت نموده و اسناد تعهد محضری را
همراه با احکام صادره تا پایان ترم اول تحصیلی سال قبولی متعهد به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و
تخصصی ارسال نماید .اجازه ادامه تحصیل از دستیاران متعهد خدمتی كه تا پایان نیمسال اول تعهد محضری
خود را ارائه ننموده باشند سلب می شود.
ماده  -15پذیرفته شدگان موظفند تا طبق تاریخ اعالم شده به دانشگاه محل آموزش جهت ثبت نام و
شروع دوره آموزشی مراجعه نمایند.
تبصره  :1اعتبار قبولی آزمون دستیاری دندانپزشکی فقط برای همان سال تحصیلی است و پس از سپری
شدن زمان ثبت نام ،هیچ حقی جهت ثبت نام برای پذیرفته شده وجود نداشته و وی منصرف از تحصیل
شناخته می شود .این فرد اجازه شركت در آزمون دستیاری دندانپزشکی را به مدت یك سال نخواهد داشت.
تبصره  :2دانشگاه های علوم پزشکی موظفند اسامی انصراف دهندگان موضوع تبصره  1را حداكثر تا دو
هفته پس از اتمام مهلت ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعالم نمایند.
تبصره  :3جهت قبول شدگانی كه در گزینش عمومی مردود شناخته شده ولی ادامه تحصیل ایشان پس از
تجدید نظر بالمانع اعالم گردیده ،اعتبار قبولی آزمون دستیاری دندانپزشکی یکسال است.
ماده  -16پذیرفته شده به تحصیل در رشته های تخصصی دیگر و یا  PhDاشتغال نداشته باشد.
ماده  -17تکمیل ظرفیت در دوره دستیاری دندانپزشکی در صورت عدم تکمیل ظرفیت در رشته/محل ها
ممنوع است.

بخش چهارم :ساختار اجرايي آموزش دوره هاي دستياري دندانپزشكي
ماده  -18یك نفر از اعضاء هیئت علمی ترجیحا با مرتبه استادی و یا دانشیاری به عنوان معاون آموزشی
تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده منصوب می شود.
تبصره :این مسئولیت می تواند با تشخیص رئیس دانشکده ،بر عهده معاون آموزشی دانشکده باشد.
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ماده  -19معاون تخصصی در هر گروه آموزشی در جلسه ای با حضور رئیس ،معاون آموزشی ،معاون
آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و مدیر گروه مربوطه انتخاب و حکم وی توسط رئیس
دانشکده (برای مدت  5سال) صادر خواهد شد.
ماده  -21تركیب شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی شامل رئیس ،معاون آموزشی ،معاون
آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی ،معاون پژوهشی ،معاونین تخصصی گروه های آموزشی ،مسئول دفتر
توسعه آموزش ) (EDOدانشکده (بدون حق رای) و یك نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر دانشکده با
انتخاب/حکم رئیس دانشکده می باشد .معاون آموزشی تخصصی وتحصیالت تکمیلی دبیر این شورا است و در
غیاب رئیس دانشکده مسئولیت اداره جلسات را بر عهده دارد.
ماده  -21شرح وظایف شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی به شرح ذیل می باشد:
 )1تدوین برنامه راهبردی برای آموزش های تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده با توجه به خط مشی
آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع
 )5بررسی و تدوین برنامه دوره های جدید آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و ارجاع آن به
مراجع ذیربط
 )3تایید ظرفیت پذیرش دستیار اعالم شده از طرف گروه های آموزشی
 )4بررسی و اظهار نظر در مواردی كه رئیس دانشکده به شورا ارجاع نماید
 )0بررسی تقاضای انصراف ،مرخصی ،انتقال و جابجایی دستیاران پس از اعالم نظر گروه آموزشی و بر اساس
ضوابط و مقررات مربوطه
 )6تصویب برنامه های آموزشی سالیانه تحصیلی دستیاران و نظارت بر حسن اجرای آنها
 )7طراحی و تدوین روش های ارزیابی/ارزشیابی دوره ای و نظارت بر حسن انجام آنها
 )5نظارت دقیق در خصوص اعمال كامل ضوابط موجود در برنامه های آموزشی مصوب
 )9تصمیم گیری در مواردی كه دراین آئین نامه و سایر آیین نامه های مرتبط با برنامه های تحصیالت
تکمیلی مسکوت است.

بخش پنجم :نظام آموزشي
ماده  -22شروع دوره آموزشی دستیاران طبق تقویم دانشگاهی است.
ماده  -23نظام آموزشی دوره دستیاری به صورت سالی-واحدی است و دستیاران موظف به حضور تمام
وقت در حین تحصیل می باشند.
ماده  -24دروس بر اساس برنامه های آموزشی مصوب هر رشته است و برنامههای آموزشی به شکلی
طراحی و اجرا می شوند كه دستیاران عالوه بر شركت در كالس های مربوطه ،از ابتدای دوره در بخش حضور
فعال داشته باشند.
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تبصره :دستیاران رشته جراحی دهان و فك وصورت و نیز حسب مورد سایر دستیاران موظف به حضور در
برنامه های كشیك تنظیمی می باشند.
ماده  -25طول دوره آموزشی دركلیه رشته های تخصصی دندانپزشکی  3سال تقویمی و در رشته جراحی
دهان و فك و صورت  0سال تقویمی است.
تبصره  :1لزوم استفاده از زمانی بیش از طول دوره آموزشی باید به صورت مستدل و مکتوب از طرف
دستیار/گروه آموزشی/معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی به شورای آموزش تخصصی و تحصیالت
تکمیلی و سپس شورای آموزشی دانشگاه اعالم گردد .در صورت تایید این دالیل ،سقف سنوات مجاز
تحصیلی جهت دستیاران رشته جراحی دهان و فك و صورت  6/0سال و جهت دستیاران سایر رشتههای
تخصصی  4سال است .افزایش زمان تحصیل بیش از سقف سنوات مجاز میسر نیست.
تبصره  :2در موارد خاص با پیشنهاد شورای تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و تایید شورای آموزشی
دانشگاه ،كمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مرجع تصمیم گیری در
مورد استفاده از زمانی بیش از سقف سنوات مجاز خواهد بود .در صورت موافقت ،دستیار موظف به پرداخت
شهریه ای معادل با شهریه دستیاران آزاد خواهد بود.
تبصره :3در صورتی كه افزایش طول دوره آموزشی در سقف مدت مجاز تحصیل ناشی از بروز مشکالت
خارج از اراده دستیار باشد (با تشخیص شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده) این موضوع
توسط شورای آموزش دانشگاه تایید شده و به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعالم می
گردد .این موارد شامل افزایش مدت تعهدات نخواهد شد و دانشگاه موظف به پرداخت كمك هزینه دستیاری
می باشد اما دستیاران آزاد ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند.
تبصره :4اگر افزایش طول دوره آموزشی در سقف مدت مجاز تحصیل خارج از اختیار دستیار نباشد وی
شامل افزایش مدت تعهدات خواهد شد و دانشگاه موظف به پرداخت كمك هزینه دستیاری نبوده و دستیاران
آزاد نیز ملزم به پرداخت شهریه می باشند.
ماده  -26دستیاران برابر برنامه تنظیمی گروه آموزشی و ابالغ شده از طرف معاونت آموزشی تخصصی
وتحصیالت تکمیلی دانشکده موظف به حضور تمام وقت ( 44ساعت در هفته ،شنبه تا چهارشنبه روزانه 5
ساعت و پنج شنبه ها  4ساعت) و شركت فعال دربرنامه های آموزشی/پژوهشی/درمانی می باشند .گزارش
ماهانه حضور و غیاب و كاركرد دستیاران توسط معاونین تخصصی گروه آموزشی به معاون آموزشی تخصصی
و تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال خواهد شد و پرداخت كمك هزینه تحصیلی منوط به آن است.
ماده  -27حضور و غیاب دستیاران طبق مقررات انجام خواهد شد .غیبت غیر موجه بیش از نصاب 3:17
در دروس نظری و  1:15در دروس عملی موجب كسب نمره صفر در آن درس خواهد بود و دستیار موظف به
اخذ واحد مجدد می باشد.
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ماده  -28مرخصی استحقاقی دستیاران معادل  5/0روز در ماه است كه با موافقت معاون تخصصی گروه
آموزشی قابل استفاده خواهد بود.
تبصره  :1مرخصی استحقاقی استفاده شده سالیانه دستیاران توسط معاون تخصصی گروه آموزشی مربوطه
محاسبه و به اطالع آنان و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی می رسد.
تبصره  :2استفاده از مرخصی استحقاقی برای همان سال میسر است و استفاده از مرخصی در شروع دوره
دستیاری ممنوع است.
ماده  -29استفاده از مرخصی استعالجی برای دستیاران به میزان حداكثر یك ماه در كل دوره دستیاری
براساس گواهی پزشك و تایید پزشك معتمد و شورای پزشکی دانشگاه بالمانع است.
تبصره  :1دستیار موظف است مراتب بروز بیماری را حداكثر ظرف یك هفته به دانشکده اطالع و حداكثر
ظرف یك هفته به تأیید پزشك معتمد دانشگاه برساند.
تبصره  :2در صورت بروز بیماری و با تشخیص كمیسیون پزشکی دانشگاه و همچنین سایر دالیل موجه به
تشخیص شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و تأیید شورای آموزشی دانشگاه ،دستیاران
می توانند از حداكثر یکسال مرخصی استفاده نمایند .این مرخصی درسقف سنوات مجاز تحصیلی دستیار

محاسبه خواهد شد و به دستیاران در این مدت كمك هزینه تحصیلی تعلق نمی گیرد.
تبصره  :3در مواردی كه درخواست مرخصی بیش از یك سال باشد موضوع در شورای تخصصی دانشکده،
شورای آموزش دانشگاه و نهایت ًا كمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره  :4استفاده دستیاران خانم از مرخصی زایمان تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده  -31در صورتی كه پذیرفته شده در زمان تعیین شده ثبت نام ننموده و یا پس از ثبت نام نسبت به
شروع دوره اقدام ننماید منصرف از تحصیل محسوب شده و به مدت یك سال از شركت در آزمون دستیاری
محروم خواهد شد اما در صورت انصراف پس از شروع دوره ،عالوه بر پرداخت غرامت (كه محاسبه آن توسط
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می گردد) به مدت دو سال (پس از انصراف قطعی) از
شركت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره  :1در صورتی كه غیبت و یا انصراف ناشی از بیماری صعب العالج به تشخیص كمیسیون پزشکی
دانشگاه و یا سایر دالیل موجه با تایید شورای آموزشی دانشگاه و كمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی باشد فرد از پرداخت غرامت معاف خواهد بود .همچنین به مدت دو سال
(پس از انصراف قطعی) از شركت در آزمون دستیاری محروم خواهد شد.
تبصره  :2دستیاران آزاد (با پرداخت شهریه) در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه كامل همان سال
می باشند .همچنین به مدت یك سال (پس از انصراف قطعی) از شركت مجدد در آزمون محروم خواهد شد.
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
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ماده  -31در صورتی كه دستیار در طی دوره آموزش مایل به ادامه تحصیل نباشد می باید درخواست
انصراف خود را كتباً از طریق گروه آموزشی مربوطه به معاونت آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی
دانشکده اعالم نماید.
تبصره :1دستیار منصرف از تحصیل می تواند فقط یك بار و حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از تاریخ
انصراف قطعی (كه جز سقف سنوات محاسبه خواهد شد) به تحصیل بازگشت نماید و بازگشت به تحصیل
دستیار تابع مقررات آموزشی دانشگاه و نظر شورای تخصصی دانشکده خواهد بود .افرادی كه به علت عدم
ثبت نام درموعد مقرر منصرف شناخته شده اند مشمول این تبصره نمی باشند.
تبصره :2در صورتی كه دستیار در هر زمان از تحصیل بدون عذر موجه غیبت نماید منصرف از تحصیل
محسوب می شود.
ماده  -32با تصویب هیأت امناء دانشگاه ها ،هرماهه مبلغی بعنوان كمك هزینه به دستیاران دندانپزشکی
پرداخت خواهد شد.
تبصره  :1در مدت مرخصی استعالجی بیش از سقف مجاز به دستیاران كمك هزینه ای تعلق نمی گیرد.
تبصره  :2دستیارانی كه به صورت تعهد خاص پذیرش می شوند كمك هزینه خود را از دانشگاه محل
تحصیل دریافت می دارند.
تبصره  :3ارائه گواهی انجام فعالیت دستیار جهت دریافت كمك هزینه از طرف معاون آموزشی تخصصی و
تحصیالت تکمیلی بر اسـاس گزارش معاون تخصصی و تایید مدیر گروه های آموزشی صادر می گردد.
تبصره  :4افزایش سنواتی این كمك هزینه منوط به قبولی در آزمون ارتقا می باشد.
تبصره  :5پرداخت كمك هزینه به دستیارانی كه با استفاده از مأموریت آموزشی به تحصیل مشغولند طبق
مقررات سازمان محل تعهد خواهد بود.
تبصره  :6به دستیاران آزاد (با پرداخت شهریه) كمك هزینه تعلق نمی گیرد.
ماده  -33دستیاران شاغل به تحصیل در تمام مدت دستیاری حق تأسیس/اداره مطب خصوصی و یا
اشتغال به كار در مطب های دیگر و یا درمانگاههای خصوصی را حتی در ساعات غیر اداری ندارند .درصورت
گزارش گروه آموزشی و تأیید موضوع از طرف مراجع ذیربط ،معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی
دانشکده موظف است تا از تحصیل این افراد جلوگیری نماید .بازگشت به تحصیل چنین افرادی ،پس از ارایه
تعهدنامه مکتوب مبنی بر التزام بر عدم اشتغال در بخش خصوصی ،صرفا با موافقت شورای آموزش تخصصی
و تحصیالت تکمیلی امکان پذیر است.
تبصره :دانشگاه های محل تحصیل می توانند در كلینیك های ویژه و یا سایر واحدهای درمانی تابعه از
خدمات درمانی دستیاران با پرداخت حق الزحمه برابر مصوبه هیأت مدیره كلینیك ویژه و یا حسب مورد
سایر مراجع ذیربط دانشگاه در خارج از ساعات اداری/آموزشی استفاده نمایند.
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ماده  -34پس از اعالم قبولی داوطلب ،تغییر رشته ممنوع می باشد.
تبصره :در صورتی كه بروز بیماری پس از انتخاب رشته منجر به عدم امکان ادامه تحصیل در رشته مربوطه
گردد ،تغییر رشته با تشخیص شورای پزشکی دانشگاه ،نظر موافق شورای آموزشی دانشگاه و تایید كمیسیون
موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به شرط داشتن نمره ای معادل با  95درصد
نمره آخرین فرد پذیرفته شده در رشته/سهمیه مربوطه امکان پذیر خواهد بود.
ماده  -35جابجایی دستیاران به شرط كسب  95درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه
و با موافقت شورای آموزشی دانشگاه های مبداء و مقصد و تأیید كمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی صرفا یك بار امکان پذیر می باشد .متعهدین سهمیه نقاط محروم طبق مفاد
قانون مربوطه از این امر مستثنی بوده و امکان جابجایی ندارند.
ماده  -36در شرایط استثنایی پس از موفقیت در گذراندن كلیه دروس مرتبط سال اول و قبولی در آزمون
ارتقا ،انتقال در دوره دستیاری درصورت موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد به شرط كسب  95درصد نمره
آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه و تأیید كمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش
دندانپزشکی و تخصصی صرفا یك بار امکان پذیر خواهد بود.
تبصره :انتقال دستیار زن به تبع همسر به شرط قبولی همزمان و كسب  95درصد نمره آخرین فرد پذیرفته
شده در سهمیه مربوطه با تایید كمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
امکان پذیر خواهد بود.
ماده  -37میهمانی در دوره های دستیاری ممنوع است.
ماده  -38تبعات آموزشی ناشی از جابجایی و انتقال دستیاران از نظر انطباق دروس گذرانده شده و سایر
موارد به عهده خود دستیار است.
ماده  -39انتقال دستیاران دوره های تخصصی خارج از كشور به دوره های داخل كشور ممنوع می باشد.

بخش ششم :ارزيابي پيشرفت تحصيلي و دفاع از پايان نامه
ماده  -41ارزیابی پیشرفت تحصیلی دستیاران شامل نمره كلیه دروس (بر اساس نمره صفر تا بیست) و
قبولی در آزمون ارتقا سالیانه می باشد.
ماده  -41حداقل نمره برای قبولی در كلیه دروس  13و حداقل میانگین نمرات برای قبولی سالیانه معادل
 14می باشد.
تبصره  :1كسب میانگین نمرات  14از واحدهای ماخوذه آن سال شرط معرفی و شركت دستیار در آزمون
ارتقا است .نمرات این واحدها به صورت ناتمام ثبت میگردد و در صورت قبولی در آزمون ارتقا ،نتیجه نهایی
مطابق نمرات اعالم شده در كارنامه ثبت و دستیار مجاز به شروع دوره آموزشی در سال باالتر می باشد .در
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
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صورت عدم قبولی درآزمون ارتقا ،میانگین نمرات واحدها به حداكثر  15/99تقلیل و سپس در كارنامه ثبت
خواهد شد.
تبصره  :2دستیار می تواند حداكثر با داشتن دو درس مردودی به آزمون ارتقا معرفی شود مشروط بر اینکه
میانگین نمرات  14را كسب نموده باشد .در صورت قبولی در آزمون ارتقا ،دستیار موظف به اخذ فوری دروس
مردودی است.
ماده  -42دستیار موظف است تا در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی كه هر ساله توسط دبیرخانه
شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برنامه ریزی و اجرا می گردد به عنوان آزمون ارتقا شركت كرده و به
شرح ذیل نمره قبولی را كسب نماید .حداقل نمره جهت دوره های  3ساله:
 45درصد
 سال اول 00درصد
 سال دومطبق ضوابط آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی
 سال سومحداقل نمره جهت رشته جراحی دهان و فك وصورت:
 35درصد
 سال اول 45درصد
 سال دوم 05درصد
 سال سوم 65درصد
 سال چهارمطبق ضوابط آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی
 سال پنجمماده  -43درصورت عدم كسب میانگین نمرات  14در هر سال تحصیلی و یا عدم كسب حداقل نمرات
مشخص شده در ماده  ،45دستیار مردود محسوب شده و موظف است تا مجددا كلیه دروس آن سال
تحصیلی را تکرار نماید.
ماده  -44دستیارانی كه دو سال در آزمون ارتقا مردود گردند به اخراج محکوم شده و موظف به پرداخت
كلیه هزینه ها و خسارات برابر ضوابط مصوب دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می باشند.
ماده  -45دستیارانی كه كلیه دروس نظری ،عملی ،كارگاهی و بیمارستانی را با موفقیت گذرانیده و از
پایان نامه خود دفاع نموده اند به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت شركت در آزمون
گواهینامه/دانشنامه تخصصی معرفی می گردند .شرط فراغت از تحصیل كسب حد نصاب نمره گواهینامه
تخصصی در آزمون مذكور می باشد.
ماده  -46دستیار معرفی شده از طرف دانشکده جهت شركت در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی
بایستی با كلیه بخش ها و قسمت هایی كه دانشکده محل تحصیل مشخص می نماید تسویه حساب نماید.
ماده  -47شرایط و مقررات مربوط به آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی تابع آیین نامه مربوطه است.
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ماده  -48كلیه دستیاران موظف به اخذ و گذراندن پایان نامه تخصصی در حیطه رشته تخصصی خود
هستند .پایان نامه دوره های تخصصی باید از نوع تحقیقی بوده و نباید از نظر موضوع ،محتوی ،زمان و مکان
تکراری باشد.
ماده  -49دستیاران دوره تخصصی سه ساله باید موضوع پایان نامه خود را حداكثر تا پایان ترم سوم
تحصیلی ثبت نمایند .حداكثر زمان درمورد دستیارانی كه دوره تخصصی آنان پنج سال می باشد تا پایان ترم
پنجم در نظر گرفته می شود.
تبصره :حداقل فاصله زمانی بین ثبت و دفاع از پایان نامه یك سال می باشد.
ماده  -51در موارد خاص با توجه به حجم و اهمیت موضوع تحقیق ،پس از تأیید گروه آموزشی و شورای
پژوهشی دانشکده ،پایان نامه می تواند به صورت گروهی انتخاب و اجرا گردد .در این صورت حداكثر 5
دستیار می توانند جهت انجام بخش های متمایز از یك پروژه مشترك ولی با عناوین متفاوت اقدام نمایند.
ماده  -51مراحل تصویب و ثبت پایان نامه:
الف -انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد/اساتید راهنما
ب -ارائه فرم پیشنهادیه پایان نامه به گروه آموزشی مربوطه جهت تایید
ج -ارائه فرم پیشنهادیه پایان نامه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب
د -ابالغ شماره ثبت به دستیار و استاد/اساتید راهنما جهت شروع كار تحقیقاتی
ماده  -52مرتبه استاد راهنمای اول حداقل استادیاری با  0سال سابقه آموزشی و راهنمایی حداقل 5
پایان نامه تحقیقاتی دوره دكتری عمومی است .استاد راهنما باید كارگاه روش تحقیق را گذرانده و مجری
حداقل یك طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه و یا وزارتین بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی و علوم ،تحقیقات
و فن آوری بوده و هم چنین حداقل دو مقاله تحقیقاتی را در مجالت بین اللملی منتشر نموده باشد.
ماده  -53چگونگی نحوه مشاركت دو استاد راهنما درپایان نامه های تحقیقاتی به شرح زیر است:
الف -تشخیص نیاز پایان نامههای تحقیقاتی به دو استاد راهنما با درخواست دستیار مربوطه بر عهده
شورای پژوهشی دانشکده است.
ب -درصورت تصویب دو استاد راهنما ،هرگونه امتیاز از نظر معادل سازی ،حق التدریس و سایر موارد
برای پایان نامه مورد نظر بین هر دو تقسیم می گردد.
ج -دركلیه مدارك مرتبط نام اساتید راهنمای اول ودوم به ترتیب ذكر می گردد.
تبصره  :1در صورت لزوم با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید دانشکده  1یا  5نفر بعنوان استاد یا اساتید مشاور
از سایر گروه های آموزشی انتخاب می شوند كه موظف به همکاری در هدایت پایان نامه زیر نظر
استاد/اساتید راهنمـا می باشند .اساتید مشاور باید دارای حداقل درجه دكترای تخصصی و یا استادیاری
باشند .آوردن نام استاد مشاور روی جلد پایان نامه ضروری است.
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تبصره  :2چنانچه تصحیح جزئی عنوان پایان نامه ضرورت داشته باشد با پیشنهاد استاد راهنما وتأیید
شورای پژوهشی دانشکده فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد.
ماده  -54استاد راهنما پس از اتمام كار تحقیق و تأیید پایان نامه نگارش یافته ،مراتب قابل دفاع بودن
پایان نامه را كتباً به معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی اعالم می نماید .در این مرحله پایان نامه
باید تایپ ولی صحافی نشده باشد.
تبصره  :1تأییدیه وصول مقاله تهیه شده از پایان نامه توسط یکی از مجالت معتبر علمی–پژوهشی داخلی و
یا خارجی باید همراه پایان نامه تدوین شده به معاونت آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده
تحویل گردد.
تبصره  :2دفاع از پایان نامه در  6ماهه دوم از آخرین سال تحصیلی امکان پذیر است.
ماده  -55تاریخ جلسه دفاع از پایان نامه توسط معاونت آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده
تعیین می گردد و هیئت داوران توسط ایشان به جلسه دعوت می گردند.
ماده  - 56هیئت داوران متشکل از اعضاء زیر می باشند:
 -1استاد/اساتید راهنما
 -5استاد/اساتید مشاور
 -3معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی
 -4معاون تخصصی گروه مربوطه
 -0مدیرگروه یا یکی از اساتید گروه آموزشی به انتخاب مدیر گروه
 -6معاون آموزشی دانشکده یا نماینده ایشان از بین اعضاء هیئت علمی
 -7معاون پژوهشی دانشکده یا نماینده ایشان از بین اعضاء هیئت علمی
ماده  -57جلسه دفاع از پایان نامه با سرپرستی معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و
یا نماینده ایشان و با حضور استاد/اساتید راهنما و حداقل سه تن دیگر از اعضاء هیئت داوران رسمیت پیدا
می كند.
تبصره  :1دستیار موظف است پس از مشخص شدن اسامی هیئت داوران و كسب موافقت كتبی آنان برای
حضور در جلسه دفاع  ،حداقل یك هفته قبل از جلسه دفاع ،یك نسخه از پایان نامه را در اختیار آنان قرار
دهد و پس از برگزاری جلسه دفاع موارد مورد نظر احتمالی را در پایان نامه تصحیح نماید .ضروری است
نظرات هیئت داوران درمورد انجام اصالحات الزم در پایان نامه تحت نظر استاد راهنما و رئیس هیأت داوران
توسط دستیار پیگیری شود و حداكثر ظرف مدت یکماه همراه با تأیید كتبی آنان به معاونت آموزشی
تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه تسلیم گردد .یك نفر از اعضاء هیئت داوران به انتخاب خود
آنها ناظر بر انجام تغییرات بوده و نمره پایان نامه دستیار پس از طی مراحل فوق در اداره آموزش دانشکده به
ثبت خواهد رسید.
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تبصره  :2ارزشیابی پایان نامه توسط هیئت داوران و در مقیاس نمره گذاری بشرح زیر صورت می پذیرد:
-1
-5
-3
-4
-0

از  19تا ( 55درجه ممتاز) به شرط ارایه مدرك پذیرش و یا چاپ یك مقاله از همان پایان نامه در
مجالت ایندكس شده نوع اول به شرط اینکه دستیار نویسنده اول و یا پاسخگو باشد
از 15تا ( 15/99درجه بسیار خوب)
از  16تا ( 17/99درجه خوب)
از  14تا ( 10/99درجه قابل قبول)
كمتر از ( 14مردود)

ماده  -58دفاع از پایان نامه به عهده دستیار است .اساتید راهنما و مشاور صرفاً پاسخگوی مواردی كه
هیئت داوران درخواست می نمایند ،خواهند بود .دستیار موظف است در صورت درخواست هیئت داوران،
عین منابع پایان نامه را در جلسه دفاع ارائه نماید.
تبصره :شرط دفاع از پایان نامه ارائه حداقل یك مقاله چاپ شده و یا پذیرش یك مقاله از وی به عنوان
نویسنده اول و یا مسئول در یکی از مجالت معتبر علمی-پژوهشی داخلی یا خارجی می باشد .این مقاله
الزاماً مرتبط با پایان نامه نیست.
ماده  -59هر دستیار موظف است به تعداد كافی از نسخ پایان نامه صحافی شده خود را همراه با  CDآن
جهت استاد/اساتید راهنما/مشاور ،گروه آموزشی مربوطه ،كتابخانه دانشکده و كتابخانه مركزی دانشگاه به
اداره آموزش دانشکده خود تحویل نماید.
ماده  -61كلیه حقوق مکتسبه از پایان نامه به شرطی كه به عنوان طرح تحقیقاتی مصوب شورای
پژوهشی دانشگاه و یا مراكز تحقیقاتی باشد متعلق به دانشگاه است ،در غیر این صورت حقوق مذكور به
استاد راهنما و دانشجو تعلق می گیرد.
ماده  -61در مواردی كه در این آیین نامه مسکوت است و یا تصریح ندارد ،مرجع تصمیم گیری در
خصوص محتوا و اجرای برنامه آموزشی ،شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و تأیید
شورای آموزشی دانشگاه و در موارد بین/خارج دانشگاهی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
است.
با تصویب این آیین نامه (در سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی) و
ابالغ آن در  61ماده و  44تبصره ،نسخه پیشین (مصوب در بیست و نهمین نشست شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی مورخ  )22/11/22نسخ میگردد.
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مقدمه
جهت بازنگری آيین نامه برگزاری امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی مصوب هشتمین نشست شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی و تجمیع مصوبات جلسات مختلف شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی،
آيین نامه آزمون های کشوری دندانپزشکی به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
ماده  -1به استناد بند ( )6مصوبات پانزدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ،بنا به
پیشنهاد معاون آموزشی و با ابالغ مقام وزارت ،کمیته هفت نفره منتخب وزير مرکب از شش نفر از اعضاء
هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی با مرتبه دانشیاری و يا استادی و دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و
تخصصی برای مدت سه سال تشکیل می گردد.
تبصره :دبیر اين کمیته پس از مشورت با اعضا توسط دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به مدت
يکسال منصوب می گردد.
ماده  -2وظايف و اهداف کمیته هفت نفره به شرح ذيل می باشد:
 تعیین اعضاء هیئت های ممتحنه آزمون های کشوری دندانپزشکی تعیین دبیران هیئت های ممتحنه رسیدگی به شکايات و اعتراضات احتمالی دستیاران نسبت به عملکرد اعضای هیئت های ممتحنه نظارت کامل بر حسن برگزاری آزمون های کشوری بررسی و نظارت بر عملکرد دبیر و اعضاء هیئت های ممتحنه در انجام وظايف محوله از جمله میزانمشارکت اعضاء در طراحی سؤاالت آزمون و بررسی کیفیت سؤاالت کتبی و شفاهی /عملی
 بررسی مستمر عملکرد و صالحیت های علمی-عمومی اعضاء هیئت های ممتحنه بر اساس تبصره1و 2از بند  2-3ماده  2در جهت ابقاء عضويت و يا معرفی جايگزين
 سیاست گذاری و برنامه ريزی به منظور ارتقاء کیفی آزمون ها. -2-1شرايط عضويت در هیئت های ممتحنه و برگزاری آزمون های کشوری به شرح ذيل است:
 -2-1-1اعضای هیئت علمی که دارای مرتبه دانشیاری و يا استادی باشند.
 -2-1-2اعضای هیئت علمی با مرتبه استادياری می بايست حداقل  7سال سابقه آموزشی در دوره دکتری
عمومی دندانپزشکی داشته باشند که برای عضويت در هیئت ممتحنه آزمون دانشنامه تخصصی می بايست
حداقل  3سال از آن در آموزش دوره های تخصصی طی شده باشد و همچنین حداقل  2دوره بعنوان عضو
هیئت ممتحنه آزمون ورودی دستیاری شرکت کرده باشند.
 -2-1-3متخصصین غیر هیئت علمی و يا اعضای هیئت علمی بازنشسته که فعالیت های شاخص علمی-
پژوهشی داشته باشند.
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 -2-1-4کمیته هفت نفره منتخب وزير می تواند با مشورت وکسب نظر از دانشکده های مجری دوره های
تخصصی ،اعضاء هئیت های ممتحنه آزمون های کشوری دندانپزشکی را بر طبق شرايط و ضوابط تعیین شده
در اين آيین نامه از میان افراد واجد شرايط انتخاب نمايد.
 -2-2تعداد اعضاء هیئت ممتحنه با تشخیص کمیته و بسته به نوع آزمون از  3تا  9نفر می باشد.
 -2-3مدت احکام صادره برای عضويت در هیئت های ممتحنه آزمون ها حداکثر برای مدت سه سال است.
تبصره  :1اعضای انتخاب شده عالوه بر دارا بودن سوابق مثبت آموزشی-پژوهشی ،بايستی به صفاتی همچون
امانت داری ،بی طرفی و صداقت آراسته و اشتهار داشته باشند.
تبصره  :2با توجه به اينکه بررسی عملکرد ،نوع و نحوه همکاری و صالحیت هر يك از اعضاء هیئت های
ممتحنه به عهده کمیته هفت نفره می باشد ،در صورت تشخیص فقدان معیارهای مورد نظر در اعضای هیئت
های ممتحنه به همکاری عضو خاتمه و عضو هیئت علمی ديگری با ويژگی های مورد نظر به جايگزينی وی
معرفی خواهد شد.
تبصره  :3اعضاء کمیته هفت نفره منتخب وزير نمی توانند به عنوان عضو هیئت ممتحنه انتخاب شوند.
تبصره  :4کمیته هفت نفره در هر رشته يك نفر را به عنوان دبیر هیئت ممتحنه حداقل  6ماه قبل از
برگزاری آزمون ها تعیین و برای صدور حکم (از يك تا سه سال) به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و
تخصصی معرفی می نمايد.
تبصره  :5مفاد بندهای  2-2و  2-3توسط شیوه نامه مجزايی توسط کمیته  7نفره مشخص و اعالم خواهد
شد.
ماده  -3وظايف اعضای هیئت های ممتحنه به شرح ذيل می باشد:
 مشارکت فعال و حضور تمام وقت در جلسات طراحی /انتخاب سؤاالت آزمون های کتبی و عملی/شفاهی و جلسات هماهنگی
 رسیدگی به اعتراضات داوطلبان و گزارش نتیجه ارزيابی نهايی داوطلبان توسط دبیر هیئت ممتحنه تعیین منابع آزمون اهتمام به رعايت دقیق موازين مندرج در دستورالعمل حفاظت از آزمون هاماده  -4وظايف دبیران هیئت های ممتحنه به شرح ذيل می باشد:
 تشکیل جلسات منظم به منظور تعیین وظايف اعضا در طرح سوال برای آزمون کتبی و تعیین شیوهارزيابی آزمون شفاهی /عملی با تاکید بر سنجش مهارت های بالینی
 ارايه گزارش تحلیلی پس از برگزاری آزمون و ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء کیفیت برگزاریآزمون ها زير نظر دبیر هیئت  7نفره منتخب وزير
 مستند نمودن شیوه ارزيابی آزمون های عملی/شفاهی و کسب مجوز از دبیرخانه قبل از برگزاریآزمون
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 پايش عملکرد اعضای هیئت ممتحنه و گزارش عملکرد هريك از اعضاء به دبیرخانه شورای آموزشدندانپزشکی و تخصصی بر اساس چك لیست های مربوطه
 آماده سازی و کنترل کامل متن و محتوای سؤاالت تايپ شده آزمون کتبی و کلید آنها و همچنینتأئید طرح سؤاالت از منابع تعیین و اعالم شده آزمون از سوی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و
تخصصی و تحويل آنها به مسئولین ذيربط
 اعالم مکتوب منابع آزمون به صورت تايپ شده به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصیجهت قرار گرفتن در سايت دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
ماده  -5زمان و محل آزمون های کشوری دندانپزشکی هر سال به نحو مقتضی از طريق مرکز سنجش
آموزش پزشکی و بر اساس مفاد دستورالعمل اعالم شده از طرف دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و
تخصصی به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
ماده  -6قبولی در آزمون های مختلف به شرح ذيل می باشد:
 -6-1آزمون گواهینامه/دانشنامه :روش نمره دهی در هريك از آزمون های کتبی و شفاهی/عملی بر
مبنای صفر تا صد و حداقل نمره قبولی در هر يك از آزمون های کتبی و شفاهی/عملی  77می باشد.
 -6-1-1شرط معرفی دستیاران سال آخر به آزمون دانشنامه تخصصی ،گذراندن کلیه دروس نظری و عملی
مطابق برنامه آموزشی سال آخر است.
 -6-1-2شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه/دانشنامه که نمره  77و باالتر در آزمون های شفاهی و کتبی
کسب نمايند موفق به اخذ دانشنامه تخصصی می گردند .قبولی اين افراد بدون ذکر نمره/رتبه کسب شده
اعالم می گردد.
 -6-1-3شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه/دانشنامه که نمره آزمون کتبی و يا معدل نمرات آزمون های
کتبی و شفاهی/عملی ايشان بین  67تا  69/99باشد موفق به اخذ گواهینامه تخصصی می گردند.
 -6-1-4شرکت کنندگان در آزمون گواهینامه/دانشنامه که نمره آزمون کتبی کمتر از  67کسب نمايند
مردود محسوب می گردند.
تبصره  :1دستیاران سال آخر موظفند تا در اين آزمون شرکت نمايند.
تبصره :2در آزمون دانشنامه تخصصی ،آزمون در دو بخش مجزا بصورت کتبی جهت سنجش دانسته های
نظری و شفاهی /عملی به منظور ارزيابی دقیق مهارت های تشخیصی و بالینی داوطلبان انجام خواهد گرفت.
تبصره  :3تنها داوطلبانی که در آزمون کتبی نمره قبولی کسب کرده باشند مجاز به شرکت در آزمون
شفاهی /عملی خواهند بود .بديهی است نمره نهايی داوطلب بر مبنای میانگین نمرات کسب شده در هريك
از آزمون ها با ضرايب تعیین شده خواهد بود .برای آزمون دانشنامه تخصصی ضريب آزمون کتبی دو و آزمون
عملی يك می باشد .استثنائا در رشته آسیب شناسی دهان و فك و صورت ضريب آزمون نظری يك و آزمون
شفاهی /عملی دو می باشد.
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تبصره  :4در صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون شفاهی /عملی ،نمره قبولی در آزمون کتبی
تنها برای يك دوره و حداکثر ظرف مدت سه سال پس از برگزاری آزمون مربوطه قابل ذخیره شدن و
محاسبه خواهد بود و در صورتی که داوطلب موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون شفاهی /عملی
در طی سه سال نگردد ،جهت دريافت دانشنامه تخصصی ،ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی و سپس
شفاهی /عملی خواهد بود.
تبصره  :5داوطلبانی که در آزمون های گذشته و شهريور  93تنها در بخش کتبی حد نصاب نمره قبولی
کسب نموده اند مجازند از تاريخ تصويب اين آيین نامه تا دو سال ،فقط برای يك بار در آزمون شفاهی /عملی
شرکت نمايند.
 -6-2آزمون دستیاري دندانپزشکی :مشروط به کسب حداقل  07درصد نمره آزمون ،قبولی بر اساس
نمره مکتسبه و اولويت انتخاب رشته-محل داوطلب است.
 -6-3آزمون  :PhDبر اساس مقررات مربوط به آزمون  PhDاست.
 -6-4آزمون جایابی دانش آموختگان خارج از كشور :کسب حد نصاب نمره قبولی  67درصد ( 12از
 )27شرط قبولی است.
 -6-5آزمون ملی :بر اساس دستورالعمل مصوب اجرايی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در
رشته دندانپزشکی عمومی و ساير مصوبات کمیته آزمون ملی است.
ماده  -7سقف مجاز شرکت در آزمون گواهینامه/دانشنامه :شرکت و قبولی در آزمون گواهینامه/دانشنامه
تخصصی برابر آيین نامه دوره های دستیاری از شروط فراغت از تحصیل است .سقف دفعات مجاز شرکت در
آزمون گواهینامه/دانشنامه در قالب سقف سنوات مجاز تحصیلی است ودر صورت عدم موفقیت ،دستیار اخراج
می گردد.
تبصره  :1درخواست بازگشت به تحصیل دستیارانی که به دلیل عدم موفقیت در آزمون گواهینامه/دانشنامه
اخراج می شوند به دانشکده محل تحصیل اعالم و در صورت موافقت شورای آموزش تخصصی و تحصیالت
تکمیلی دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه مربوطه ،در کمیسیون موارد خاص دبیرخانه شورای آموزش
دندانپزشکی و تخصصی يررسی می گردد.
تبصره  :2در صورت موافقت با افزايش سقف سنوات تحصیلی دستیار ،تکرار قسمتی از دوره تخصصی با نظر
شورای آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و با پرداخت شهريه به دانشکده محل تحصیل امکان
پذير خواهد بود.
تبصره  :3در صورتی که با شرايط فوق قسمتی از دوره آموزشی تکرار شود با تايید دبیرخانه شورای آموزش
دندانپزشکی و تخصصی مجوز شرکت مجدد در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی رشته مربوطه حداکثر در
يك نوبت ديگر صادر می شود.
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تبصره  :4دستیارانی که نهايتا موفق به کسب قبولی در آزمون گواهینامه/دانشنامه تخصصی نگردند از دوره
اخراج شده و موظف به پرداخت غرامت مطابق سند تعهدات می باشند.
تبصره  :5داوطلبانی که موفق به اخذ گواهینامه تخصصی گردند مجاز خواهند بود جهت اخذ دانشنامه
تخصصی درآزمون های دوره های بعد شرکت نمايند.
ماده  -8شرايط فارغ التحصیلی و شرکت داوطلبان در آزمون دانشنامه تخصصی به شرح ذيل می باشد:
 -8-1دستیاران سال 1تا  4رشته جراحی دهان و فك و صورت و سال 1و  2ساير رشته ها موظفند مطابق
آيین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی پس از گذراندن دروس نظری و عملی هرسال از دوره تخصصی در
آزمون کتبی دانشنامه تخصصی همان سال به عنوان آزمون ارتقاء شرکت نموده و نمره قبولی کسب نمايند.
 -8-2حداقل نمره قبولی دستیار در اين آزمون (کتبی) به شرح زير است:
الف :دوره های سه ساله تمامی رشته های تخصصی به استثناء رشته جراحی دهان و فك و صورت
پايان سال اول ( 47درصد نمره کل)
پايان سال دوم ( 00درصد نمره کل)
پايان سال سوم ( 77و باالتر دانشنامه تخصصی –  67تا 69/99گواهینامه تخصصی – پايین تر از  67مردود)
ب :دوره  0ساله رشته جراحی دهان و فك و صورت
پايان سال اول ( 37درصد نمره کل)
پايان سال دوم ( 47درصد نمره کل)
پايان سال سوم ( 07درصد نمره کل)
پايان سال چهارم ( 67درصد نمره کل)
پايان سال پنجم ( 77و باالتر دانشنامه تخصصی –  67تا 69/99گواهینامه تخصصی – پايین تر از  67مردود)
ماده  :9در مواردی که در اين آيین نامه مسکوت است و يا تصريح ندارد ،کمیسیون معین دبیرخانه شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی مرجع تصمیم گیری است.
با تصویب و ابالغ این آیین نامه در سه فصل 9 ،ماده و  16تبصره ،نسخه پیشین (آيین نامه برگزاری
امتحانات بورد تخصصی دندانپزشکی مصوب هشتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی) نسخ
می گردد.
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مقدمه
به استناد بند (-1ب) مصوبات پانزدهمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ،دانش آموختگان
دوره های تخصصی دندانپزشکی (متعهد خدمت) بر اساس اولویت ها و نیازهای کشور توسط کمیسیون
جایابی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی توزیع می شوند .اینك در جهت تجمیع و بازنگری
مصوبات نشست های گوناگون شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی آیین نامه خدمات قانونی متعهدین
خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
ماده  -1مسئولیت اجرایی این آیین نامه برعهده کمیسیون جایابی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و
تخصصی می باشد.
ماده  -2اعضاء کمیسیون جایابی با حکم دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از میان اعضای
هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی برای مدت سه سال منصوب می گردند.
ماده  -3جدول نحوه محاسبات مدت انجام خدمات قانونی دانش آموختگان متهعد خدمت در بخش های
آموزشی و یا درمانی هر دو سال یکبار بازبینی و ابالغ خواهد شد.
تبصره  :1جدول ابالغ شده ذیل (مفاد ابالغ وزارتی به شماره  111/1111مورخه  )11/8/1مالک مدت
خدمت متعهدین فارغ التحصیل در شهریور سال  19خواهد بود.
جدول نحوه محاسبه مدت انجام خدمات قانونی فارغ التحصیالن رشته های تخصصی دندانپزشکی در بخش آموزشی/درمانی
ردیف

محل انجام تعهدات

مدت زمان انجام خدمات برای
کسانی که سربازی یا طرح
نیروی انسانی را انجام داده اند

مدت زمان انجام خدمات برای
کسانی که سربازی یا طرح
نیروی انسانی را انجام نداده
اند

1

تهران -البرز

 6سال

 8سال

2

مشهد -اصفهان -تبریز-شیراز -قزوین -همدان-
بابل -قم

 5سال

 6سال و  6ماه

9

گیالن -سمنان – زنجان -گلستان -ارومیه-
ساری -شهرکرد -کرمان

 4سال

 5سال و  6ماه

4

یزد -اهواز -بندرعباس -اردبیل -بوشهر -مرکزی

 9سال و  6ماه

 4سال و  6ماه

5

رفسنجان -خراسان شمالی – کرمانشاه-
کهگیلویه و بویراحمد – سنندج

 9سال

 9سال و  1ماه

6

لرستان – خراسان جنوبی -ایالم -زاهدان

 2سال و  6ماه

 9سال

موضوع تغییر زمان تعهدات بر اساس جدول فوق به متعهدین خدمت قبل ٬قابل تسری نبوده و موضوع عطف به ماسبق نمی
شود.
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تبصره  :2توزیع دانش آموختگان دوره های تخصصی دندانپزشکی که موفق به اخذ دانشنامه تخصصی گردند
با اولویت خدمت در دانشکده های دندانپزشکی به عنوان هیئت علمی صورت می گیرد.
تبصره  :3دانش آموختگان دوره های تخصصی دندانپزشکی که موفق به اخذ گواهینامه تخصصی گردند در
صورت معرفی جهت خدمت در مراکز درمانی (متخصص درمانی) جهت ارایه خدمات صرفا تخصصی معرفی
می شوند.
ماده  -4توزیع دانش آموختگان دوره های تخصصی دندانپزشکی با توجه به امتیازات مکتسبه ایشان در
موارد ذیل صورت می پذیرد:
 -4-1امتیازات آموزشی به ترتیب اهمیت شامل نمره آزمون دانشنامه/گواهینامه تخصصی ،نمره آزمون
ارتقا و معدل کل دوره دستیاری است.
 -4-2سایر امتیازات به ترتیب اهمیت شامل شرایط بومی بودن برای تمام دانشکده ها (به استثنای
دانشکده های شهر تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز و تبریز) ،انجام خدمت طرح نیروی انسانی و سربازی ،فرزند
و همسر خانواده محترم شهدا ،رزمندگان ،جانبازان و آزادگان ،تاهل ،تعداد فرزند و استعدادهای درخشان
است.
ماده  -5متعهدین خاص موظف به انجام تعهدات مطابق با مفاد اسناد تعهد سپرده شده قبلی می باشند و
کمیسیون جایابی حق تغییر محل انجام تعهدات خاص را ندارد ،مگر اینکه محل جدید به لحاظ ضریب
محرومیت تعیین شده در وزارت متبوع ،همطراز و یا محروم تر از محل مندرج در سند تعهد باشد.
تبصره :سقف تعداد متعهدین خاص در هر رشته/دانشکده توسط کمیسیون جایابی مشخص می شود.
ماده  -6مشمولین نظام وظیفه بر اساس مقررات و نیز توافقات فیمابین با سازمان نظام وظیفه و مرکز امور
هیئت علمی توزیع می شوند.
ماده  -7مستخدمین رسمی مراکز دولتی بر اساس مفاد سند تعهد تودیعی دانشگاه محل تحصیل توزیع
می شوند.
با تصویب و ابالغ این آیین نامه در  7ماده و  4تبصره ،مقررات مغایر با محتوای این آیین نامه لغو
مي گردد.
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