آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصي دندانپزشکي

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 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 متشکل از دبیر شورا و دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مستقر
در شهر تهران ،با حکم دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برای مدت سه سال منصوب می گردند.
ماده  -3جدول نحوه محاسبات مدت انجام تعهدات دانش آموختگان در بخش های آموزشی و یا درمانی هر
سه سال یك بار بازبینی و ابالغ خواهد شد.
تبصره  :1جدول ذیل مالک مدت خدمت متعهدین فارغ التحصیل در شهریور سال  94الی  99خواهد بود.
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.
تبصره  :4مدت انجام تعهدات برای شهر تهران با احتساب حداقل یكسال کامل خدمت خارج از شهر تهران
در ابتدای دوره خدمات ،معادل  8سال میباشد.
تبصره  :5مدت خدمات برای کسانی که طرح نیروی انسانی خود را قبل از ورود به دوره دستیاری انجام
دادهاند در شهرهای ردیف  1تا  4به ترتیب  1 ،1/5 ،2و  0/5سال کمتر محاسبه میشود .برای شهر تهران
مشابه ردیف  1محاسبه انجام میشود.
تبصره  :6برای افراد دارای معافیت از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان این مدت در تهران و شهرهای
ردیف  1و  2یك سال و در شهرهای ردیف  3و  4به مدت  9ماه کمتر محاسبه میشود.
تبصره  :7برای دارندگان دانشنامه تخصصی و یا دارندگان گواهینامه تخصصی که به عنوان کادر درمان
اشتغال می یابند 9 ،ماه به مدت خدمات افزوده میگردد.
تبصره  :8مدت تعهدات خدمت در سایر شهرها (بین سقف و کف تعیین شده در جدول مدت تعهدات) با
نظر کمیسیون جایابی تعیین می گردد.
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تبصره  :9دانشگاه های علوم پزشکی موظفند حداکثر یكماه پس از معرفی دانشآموختگان توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اسامی افرادی که شروع بکار نکردهاند را جهت اجرای مفاد سند تعهد
محضری اعالم نمایند.
تبصره  :11دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موظفند از اشتغال بکار دندانپزشکان متخصصی که به
خدمات قانونی و مورد تعهد خود عمل نکرده و مستنکف محسوب می شوند در مراکز دولتی ،خصوصی،
خیریه و غیره ،جلوگیری به عمل آورده و با اعالم اسامی آنها به سازمان نظام پزشکی از صدور پروانه مطب
برای افراد یاد شده ممانعت نمایند .پس از شروع به کار متعهدین خدمت و در حین خدمت ،اشتغال در بخش
خصوصی تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره  :11در صورت رضایت مسئولین دانشکده و دانشگاه از عملکرد متعهدین خدمت (برابر آیین نامه های
تنظیمی و داخلی مصوب در هر دانشگاه) و پس از اعالم و درخواست رسمی تشویق توسط باالترین مقام
دانشگاه محل خدمت ،کمیسیون جایابی میتواند تا حداکثر  9ماه از مدت خدمات را در انتهای دوره تعهدات
کاهش دهد.
تبصره  :12کاهش تعهدات بهصورت تشویقی شامل متعهدینی که در ابتدای شروع و یا حین انجام تعهدات
به ترتیب از شروع و یا ادامه خدمات استنکاف ورزیده باشند ،نخواهد شد.
تبصره  :13پس از تغییر محل انجام تعهدات طبق مقررات مربوطه ،مابقی مدت تعهدات کلیه متعهدین
خدمت (صرفنظر از زمان شروع تعهدات) متناسب با مدت مندرج در جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
تبصره  :14تصمیمگیری در مورد نحوه و تعیین محل انجام تعهدات کلیه دانشآموختگان دورههای تخصصی
دندانپزشکی مربوط به دوره تخصصی و ما قبل آن ،بر عهده کمیسیون جایابی دبیرخانه شورای آموزش
دندانپزشکی و تخصصی میباشد.
جدول مدت تعهدات دانشآموختگان رشتههای تخصصي دندانپزشکي بر حسب محل خدمت
ردیف

مدت خدمات برای كساني

دانشگاه علوم پزشکي محل انجام تعهدات
(برای عضو هیئت علمي در دانشکدههای دندانپزشکي)

كه سربازی یا طرح نیروی
انساني را انجام ندادهاند

1

مشهد -اصفهان -تبریز -شیراز -البرز -قم

2

همدان -کرمان -یزد -قزوین -بابل -ساری -سمنان -رشت -زنجان -اراک -کاشان  9سال

3

اهواز -بندرعباس -گرگان -اردبیل -کرمانشاه -ارومیه -شهرکرد

 5سال

4

زاهدان -رفسنجان -سنندج -بوشهر -بجنورد -یاسوج -خرمآباد -بیرجند -ایالم

 4سال

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

 7سال و  9ماه

2

آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصي دندانپزشکي

ماده  -4توزیع سالیانه دانش آموختگان دوره های تخصصی دندانپزشکی پس از برگزاری آزمون دانشنامه
تخصصی با توجه به امتیازات مکتسبه ایشان در موارد ذیل با برنامه ریزی و توسط کمیسیون جایابی 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 ،رزمندگان،
جانبازان ،آزادگان و فرزندان و همسران شهدا ،تاهل ،تعداد فرزند و استعدادهای درخشان است.
تبصره :در صورتی که دانشآموخته مدارک الزم جهت محاسبه امتیازات را در مهلت تعیین شده ارائه ننماید
و یا در فرم انتخاب محل از انتخاب اولویتها بصورت کامل استفاده ننماید براساس نیاز کشور توزیع شده و
حق هیچ اعتراضی نخواهد داشت.
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 بدون افزایش مدت تعهدات 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  :1تغییر محل انجام تعهدات خاص به شهر ردیف های باالتر جدول ،با افزایش در مدت تعهدات به
میزان یك تا سه سال متناسب با رتبه بندی شهرها و با تشخیص کمیسیون جایابی میباشد .بدیهی است
تبدیل تعهد خاص به تعهد عام ممنوع می باشد.
تبصره  :2سقف 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  -7محل تعهد مستخدمین رسمی مراکز دولتی بر اساس مفاد سند تعهد تودیعی تعیین می گردد.
با تصویب و ابالغ این آیین نامه در  7ماده و  17تبصره ،آیین نامه خدمات قانوني متعهدین خدمت
دوره های تخصصي دندانپزشکي (مصوب سي و سومین نشست شورا) لغو مي گردد.
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مقدمه
با توجه به مصوبه بیست و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مورخ  1831/11/92و به منظور
تصمیمگیری درخصوص موارد (تغییر رشته ،انتقال ،جابجايی ،تغییر سهیمه و ساير موارد مرتبط با تحصیل دستیاران)
كمیسیون موارد خاص تشکیل گرديد .اولین آيیننامه كمیسیون موارد خاص در بیست و پنجمین نشست شورای
آموزش دندانپزشکی و تخصصی مورخ  1831/2/92تصويب شده و هماينك در جهت پوشش خالءهای موجود در
آيین نامه ،به شرح ذيل مورد بازنگری و تصويب قرار گرفت:
ماده  -1كمیسیون موارد خاص متشکل از دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی (ريیس كمیسیون) و دو نفر
از اعضاء هیئت علمی دانشکدههای دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران به پیشنهاد دبیر
شورا و تصويب معاون محترم آموزشی میباشد.
تبصره :اعضاء كمیسیون موارد خاص با حکم معاون آموزشی و برای مدت سه سال منصوب میگردند.
ماده  -2در صورت لزوم (به تشخیص دبیر كمیسیون) يك نفر از شورايعالی پزشکی معاونت درمان وزارت متبوع (در
موارد تصمیمگیری درخصوص دستیاران دارای مشکالت پزشکی) و همچنین نمايندگان دانشکدههای دندانپزشکی
دانشگاههای مقصد و مبداء جهت ارائه توضیحات درخصوص پرونده مورد بررسی دستیار ،بدون حق رای در جلسه
حضور خواهند يافت.
ماده  -3وظايف كمیسیون موارد خاص شامل بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص دستیاران متقاضی انتقال ،جابجايی،
تغییر رشته ،منصرفین (بازگشت به تحصیل ،شركت مجدد در آزمون ،عدم پرداخت غرامت در صورت بیماری) ،تغییر
وضعیت سهیمه از آزاد (با پرداخت شهريه) به دولتی ،بهرهگیری از زمان بیش از سقف سنوات مجاز تحصیلی
دستیاران ،درخواست مرخصی بیش از يکسال (بر اساس ضوابط و مقررات موجود) و ديگر مواردی كه در مقررات
پیش بینی نگرديده است ،میباشد.
ماده  -4كمیسیون حداقل چهار بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد .در صورت لزوم جلسات فوقالعاده كمیسیون
با دعوت ريیس كمیسیون تشکیل خواهد شد.
ماده  -5تصمیمات كمیسیون براساس اكثريت آراء اتخاذ می شود.
این آیین نامه در سي و چهارمین نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي در  5ماده و  1تبصره،
تصویب گردید.
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آیین نامه نحوه تبدیل تعهد عام به خاص در حین دوره دستیاري

مقدمه:
در دوران دستیاری ،تغییر نوع تعهد از عام به خاص ،مشروط بر ارايه درخواست مکتوو داولبو و موافقوت
دانشگاه و كمیسیون جايابی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی امکان پذير بووده اسوت .هو اكووون در
جهت تجمیع مقررات مربوله اين آيین نامه تدوين و در سی و چهارمین نشست شورا به تصوي رسید.
ماده  -1دستورالعمل اجرايی اين آيین نامه در مورد نحوه اعالم نیاز به افرادی كه با استفاده از تعهد عام در آزمون
دستیاری پذيرفته شده و در سال آخر دستیاری مايل به سپردن تعهد خاص میباشود و ساير موارد مرتبط ،توسط
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تهیه و به دانشگاه ها ابالغ گردد.
ماده  -2بازه زمانی خاصی از لريق دبیرخانه شورا به كبیه دانشگاه ها و ه زمان از لريوق سوايت دبیرخانوه جهوت
الالع و مراجعه داولببان متقاضی تعهد خاص به دانشگاه های محل تعهد مشخص و اعالم گردد.
ماده  -3دانشگاه ها مبزم به بررسی تعداد مورد نیاز متعهد خاص و اعالم ظرفیت پذيرش خود حداقل  2مواه قبول از
بازه زمانی اعالم شده به دبیرخانه باشود.
ماده  -4دبیرخانه مبزم به جمع بودی الالعات وتهیه جدول واحد از اعالم نیازهای كبیه دانشگاه هوا وقرارگیوری آن
در سايت دبیرخانه جهت الالع كبیه افراد متقاضی حداقل يکماه قبل از موعد مراجعه داولببان می باشد.
ماده  -5داولببان باتوجه به الالع رسانیهای قببی و رويت جدول فوق فقط در بازه زمانی مورد نظر موی توانوود بوه
دانشگاه های محل تعهد مراجعه و درخواست خود را ارائه نمايود.
ماده  -6دانشگاه ها پس از بررسی موارد میبايست اسامی موتخبوین را بوا امضوای بوارترين مقوام مسو ول (ريویس
دانشگاه) در قال يک جدول واحد به دبیرخانه اعالم نمايود.
ماده  -7اعالم نیازهای فوق در كمیسیون جايابی بررسی و نتیجه آن به دانشگاه ها اعالم می گردد.
ماده  -8افراد موظفود حداكثر ظرف مدت 2ماه به دانشگاه مورد نظر تعهد محضری بسوپارند و يوک نسوخه از تعهود
فوق توسط دانشگاه مربوله به دبیرخانه ارسال گردد.
ماده  -9در صورت تبديل تعهد عام به خاص ،امکان اعاده به وضعیت سابق (تعهد عام) وجود ندارد.
ماده  -11در مورد خان های متاهل ،تعهد محضری همسر می بايست به همراه تعهد محضری داولب ارسال گردد.
ماده  -11در خارج از موعد زمانی اعالمی ،هیچ يک ازاعالم نیازهای ارسالی از دانشوگاه هوا قابول لور و بررسوی در
كمیسیون جايابی نخواهد بود.
ماده  -12سپردن تعهد خاص به دانشگاه های مستقر در شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبريز ،شویراز ،البورز و قو
امکانپذير نمیباشد.

این آیین نامه در سي و چهارمین نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي در 21ماده تصویب گردید.

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

1

