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  آیین نامه دوره هاي دستیاري دندانپزشکی 
 

  

  مقدمه
هاي دستیاري دندانپزشکی، تربیت افراد متخصص در رشته هاي تخصصی دندانپزشکی دورههدف از برگزاري 

    موزشی پژوهشی، درمانی و بهداشتی کشور را تامیناست. این افراد با کسب مهارت هاي الزم، نیازهاي آ
  می نمایند.

  بخش اول: تعاریف
است که  (Academic) ع تحصیالت عالی دانشگاهییکی از مقاطدوره دستیاري دندانپزشکی  -1 ماده

 با توجه به نمره مکتسبه وروديموفقیت در آزمون دندانپزشکان عمومی متقاضی و واجد شرایط پس از کسب 
آن را  گرددتخصصی تعیین می کز آموزشی که از طرف دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی وامر ی ازیکدر 

هاي حین در آزمون قبولی نیز و شروع نموده و پس از گذراندن تمامی دروس (طبق برنامه آموزشی مصوب)
موفق به اخذ  این آزمون، تخصصی شرکت نموده و متناسب با نمره بورددر آزمون  سالیانه)، ارتقادوره (نظیر 

  گردند.در رشته مربوطه می گواهینامه و یا دانشنامه تخصصی
پزشکی عمومی و پذیرش در دنداني ترکه با داشتن مدرك دکه فردي اطالق می شود دستیار ب - 2 ماده

هاي  ههاي عملی در یکی از رشت ب مهارتکسهاي نظري و  جهت آموزش امتحان ورودي دستیاري،
بیماریهاي  ،اندودانتیکس آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، (شامل پزشکیاندندتخصصی 

 ،دندانپزشکی ترمیمی صورت، جراحی دهان و فک ونتیکس، پریودادهان و فک و صورت، پروتزهاي دندانی، 
طریق براي آن دوره از  هک، طی مدت زمان مشخصی صورت) فک و رادیولوژي دهان و زشکی کودکان ودندانپ

هاي  فعالیت پزشکی و تخصصی تصویب شده است، به امر آموزش، پژوهش و انجامدندانش شوراي آموز
  می ورزد. لاشتغا درمانی
  دندانپزشکی يدستیاردوره هاي ورودي  آزموندوم:  بخش
از طریق مرکز سنجش آموزش هاي تخصصی دندانپزشکی دوره ثبت نام آزمون پذیرش دستیار -3 ماده

 اعالم شده از طرف دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصیمفاد دستورالعمل ر اساس بو پزشکی 
  پذیرد. انجام می

شود می الزم در موعد مقرر و به شکلی که اعالم می كرارائه مدا تکمیل و ملزم بهین داوطلب - 4 ماده
مورد  شده ارایه مدارك تصح یا و نبوده طرایش واجد داوطلبکه  شود زمان مشخص هر در چنانچه باشند.
 ورودي آزمون در تکشر از دوره دو مدت به و شده بلس دستیار از دوره ادامه حق نشود واقع تأیید

  .شود می محروم دستیاري
  گردد.برگزار می شورکسراسر منتخب  هاي علوم پزشکی در دانشگاه نوبت سال یک هر ین آزمونا - 5 ماده
تعداد سواالت و منابع آزمون هر سال به اطالع داوطلبان  است وفی آزمون داراي نمره مناین  -6 ماده

  شود.رسانده می
که به همراه فرم  خواهد بودحاوي نمره و رتبه داوطلب  اياعالم نتیجه اولیه بصورت کارنامه -7 ماده

   گیرد.می داوطلبین قرارانتخاب رشته در اختیار 
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  ون را کسب نموده مجاز به انتخاب رشته می باشند.درصد نمره کل آزم 50داوطلبانی که  :1 تبصره
نمره آخرین فرد  %85: داوطلبان حایز شرایط براي استفاده از سهمیه بومی، در صورت کسب حداقل 2تبصره 

    .انتخابی، مورد پذیرش قرار می گیرند /محلپذیرفته شده در رشته
  محل را براي تحصیل انتخاب  نمایند.- رشته 50 توانند حداکثرداوطلبان مجاز به انتخاب رشته می -8 ماده

  دستیاري دندانپزشکی هاي ورود به دورهشرایط بخش سوم: 
اعالمی در دستورالعمل آزمون برابر ضوابط دندانپزشکی ي دوره دستیاري دآزمون ورو قبولی در - 9 ماده 

  پذیرش دستیار دندانپزشکی صورت پذیرد.
  است. ضوابط شورایعالی انقالب فرهنگی عمومی طبقهاي تأیید صالحیت  - 10 ماده
مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دندانپزشکی  عمومی دکتريارائه مدرك  - 11 ماده

  باشد.الزم می
و نداشتن نقص عضو موثر حرفه اي برحسب رشته و روانی و برخورداري از سالمت جسمی  -12 ماده

  رش دستیار دندانپزشکی احراز گردد.مطابق با مفاد دستورالعمل آزمون پذی
صحت سالمت جسمی و روانی پذیرفته شدگان در بدو ورود به دانشگاه از طرف شوراي پزشکی  :1 تبصره

  دانشگاه محل تحصیل مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
د قرار پرونده پزشکی پذیرفته شدگانی که در بدو ورود از نظر سالمت جسمی و روانی مورد تایی :2 تبصره
بیماري جسمی و یا روانی  هدر حین دوره دستیاري ببا اعالم گروه آموزشی و تایید دانشکده اند اما گرفته

و در صورت تایید شوراي آموزشی  اند در شوراي پزشکی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتهگردیده بتالم
   .ی شامل این قبیل افراد نمی شودت تحصیلمو غرا دانشگاه از ادامه تحصیل این افراد جلوگیري می شود

دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار شدگان الزم است بر اساس سهمیه پذیرش و مفاد پذیرفته  -13ه ماد
دندانپزشکی که سالیانه از طرف دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعالم می گردد نسبت به 

، در غیر این صورت از ثبت نام/ ادامه تحصیل آنها نمایدسپردن تعهدات محضري و وثیقه هاي مربوطه اقدام 
  جلوگیري به عمل می آید.

دین خدمت منوط به انجام کامل تعهدات بوده و این افراد هصدور و ارائه مدارك تحصیلی تمامی متع -تبصره
هد) نخواهد (غیر از دانشگاه محل انجام تع در زمان تعهد مجاز به انجام فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور

  بود. 
برابر  5/2التحصیلی به میزان حداکثر سپارند تا پس از فارغمتعهدین عام تعهد محضري می -تعهد عام) الف

مدت تحصیل در هر محلی که دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین نماید به انجام خدمات 
بر اساس ضریب محرومیت محل انجام  kریب آموزشی/پژوهشی/درمانی بپردازند. این نوع تعهد مشمول ض

  تحویل مدرك تحصیلی این مشموالن بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز می باشد. تعهدات خواهد شد.
  می باشد:دو نوع خاص: تعهد ب) 
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تعهد خاص مناطق محروم بر اساس قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره هاي  -1
(جذب دانشجوي بومی) که تعهد اخذ شده از این مشموالن براي خدمت در مناطق تکمیلی و تخصصی 

و  قابل خرید و یا جابجایی نمی باشداین نوع تعهد محروم مورد تعهد به میزان سه برابر مدت تحصیل است و 
  مشمول ضریب منطقه نمی گردد.

ر مجاز می باشد و این افراد در مدرك تحصیلی این مشموالن بعد از اتمام تعهد مورد نظ تحویل -تبصره 
  زمان تعهد مجاز به انجام فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشند.

ارائه اعالم نیاز یکی  : با درخواست کتبی دستیار،تعهد خاص در حین دوره دستیاري براي متعهدین عام - 2
بق با مفاد آیین نامه خدمات مطا از دانشگاه ها و تایید دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی

قابل انجام است. این گروه از متعهدین ملزم به  قانونی متعهدین خدمت دوره هاي تخصصی دندانپزشکی
محرومیت محل انجام  ضریببرابر مدت تحصیل می شوند.  2سپردن تعهد محضري براي خدمت به میزان 

  د. تعهدات در این نوع تعهد اعمال نخواهد ش
، هر ساله لیست رشته هاي مورد 2در اجراي بند رخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی دبی :1تبصره 

نیاز دانشگاههاي علوم پزشکی را استعالم و بررسی نموده و در صورت تایید رشته هاي مورد نیاز، مراتب را به 
  اطالع عموم خواهد رساند.

د، چنین متعهدینی موظفند به دبیرخانه شوراي در صورت اعالم عدم نیاز توسط دانشگاه محل تعه: 2تبصره 
مابقی تعهدات قانونی خود را در در صورت دارا بودن اعالم نیاز، و  آموزش دندانپزشکی و تخصصی مراجعه

  ، انجام دهند.بر اساس تشخیص کمیسیون جایابی سایر مناطق
تفاده از سهمیه استانهاي تصمیم گیري در خصوص نحوه انجام تعهدات پذیرفته شدگانیکه با اس:3تبصره 

خاص و یا مناطق محروم در دوره دندانپزشکی عمومی پذیرفته شده اند، به عهده دبیرخانه شوراي آموزش 
  دندانپزشکی بوده و محل تعهدات تخصصی ایشان در همان محل تعهد دوره عمومی تعیین خواهد گردید.

سازمان ها می باشند موظفند  ها، نهادها و خانهوزارتشدگانی که در استخدام قبول -ج) تعهد به سازمان ها
با امضاي باالترین مقام دستگاه را جهت شروع دوره دستیاري ارایه دهند. این افراد  تا حکم ماموریت آموزشی

تلقی شده و موظف به پرداخت شهریه توسط خود و یا سازمان ذیربط می باشند. در صورت  شهریه پرداز
مربوطه، این افراد ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود بوده و بدیهی  پرداخت شهریه توسط سازمان

  است که حقوق و مزایاي خود را از محل تعهد دریافت می کنند.
فراغت از مجوز اعالم در صورت عدم پرداخت شهریه توسط فرد داوطلب و یا سازمان مربوطه،  :تبصره

  .خواهد گردیدصادر دانشگاه محل تحصیل ه کل دوره به شهریتحصیل ایشان تنها در صورت پرداخت یکجاي 
(با پرداخت شهریه مصوب) از انجام تعهدات  شهریه پردازپذیرفته شدگان  - )شهریه پردازتعهد (د) بدون 

مانده و تصمیم گیري اما تعهدات مربوط به سایرخدمات قانونی به قوت خود باقی  ،باشنددستیاري معاف می
هدات باقیمانده و یا نحوه انجام خدمات، به عهده دبیرخانه شوراي آموزش درخصوص محل انجام تع

  دندانپزشکی خواهد بود.
  تغییر وضعیت پذیرش افراد از غیر شهریه پرداز به شهریه پرداز ممنوع است. :1تبصره 
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تأیید و پس از  هاي علوم پزشکی دانشگاه یکی از موافقتپذیرفته شدگان شهریه پرداز در صورت  :2تبصره 
میتوانند نسبت به تودیع تعهد به دانشگاه مربوطه اقدام  دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی

نبوده و پس از اخذ تعهد اعاده وضعیت دستیار شهریه پرداخت شده قبلی قابل استرداد نمایند. در این صورت 
  .به حالت سابق(شهریه پرداز) امکان پذیر نمیباشد

 هیئت امنائ همان دانشگاهقف میزان شهریه تحصیلی در هر سال تحصیلی از طرف کف و س :3تبصره 
 گردد. اعالم میتعیین و 

و قبل از شروع دوره آموزشی از  دانشگاه محل تحصیل دستیار موظف است در هنگام ثبت نام -14 ماده
تعهد محضري را  دریافت نموده و اسنادرا  مربوطه نوع تعهدات، سند تعهد محضري حسبمتعهدین خدمت 

همراه با احکام صادره تا پایان ترم اول تحصیلی سال قبولی متعهد به دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و 
خدمتی که تا پایان نیمسال اول تعهد محضري  دستیاران متعهدتخصصی ارسال نماید. اجازه ادامه تحصیل از 

  .خود را ارائه ننموده باشند سلب می شود
و به دانشگاه محل آموزش جهت ثبت نام موظفند تا طبق تاریخ اعالم شده  شدگانذیرفته پ - 15 ماده

  مراجعه نمایند.شروع دوره آموزشی 
سپري پس از اعتبار قبولی آزمون دستیاري دندانپزشکی فقط براي همان سال تحصیلی است و  :1تبصره 

ود نداشته و وي منصرف از تحصیل شده وجهیچ حقی جهت ثبت نام براي پذیرفته  ثبت نام، شدن زمان
  نخواهد داشت. دو سالرا به مدت  دستیاري دندانپزشکی شود. این فرد اجازه شرکت در آزمونشناخته می

دو هفته را حداکثر تا  1موضوع تبصره هاي علوم پزشکی موظفند اسامی انصراف دهندگان دانشگاه :2تبصره 
  راي آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعالم نمایند.به دبیرخانه شو پس از اتمام مهلت ثبت نام

 تجدید نظربالمانع پس از آنانادامه تحصیل  لیکه در گزینش مردود شناخته شده و شدگانیقبول :3تبصره 
  . است به قوت خود باقی یکسال ایشان تا دستیاري دندانپزشکی آزمون قبولی ، اعتبارمی گردداعالم 
  نداشته باشد. اشتغال PhDدیگر و یا هاي تخصصی  رشته در  به تحصیلشده پذیرفته  - 16 ماده

ي هامگر در رشته  تکمیل ظرفیت در دوره دستیاري دندانپزشکی در صورت عدم تکمیل ظرفیت -17ماده 
  ممنوع است. به تشخیص دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصیخاص 

  دانپزشکیدستیاري دندوره هاي  ی آموزشاجرای ساختار :مچهاربخش 
 5و یا استادیاري با حداقل  يدانشیار یا و ياستادمرتبه با ترجیحا یک نفر از اعضاء هیئت علمی  -18 ماده

  .شودبه عنوان معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده منصوب می سال سابقه آموزشی
  آموزشی دانشکده باشد.تشخیص رئیس دانشکده، بر عهده معاون  تواند بااین مسئولیت می تبصره:
معاون آموزشی، معاون رئیس، اي با حضور گروه آموزشی در جلسهدر هر تخصصی معاون  -19 ماده

انتخاب و حکم وي توسط رئیس   مدیر گروه مربوطهتخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و آموزشی 
  سال) صادر خواهد شد. 2دانشکده (براي مدت 
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معاون  ،آموزشی شامل رئیس، معاون تخصصی و تحصیالت تکمیلیترکیب شوراي آموزش  -20 ماده
مسئول دفتر  هاي آموزشی،معاون پژوهشی، معاونین تخصصی گروه ،آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی

دانشکده با  صاحب نظر از اعضاي هیئت علمی نفرو یک (بدون حق راي) دانشکده  (EDO)توسعه آموزش 
و در  استدبیر این شورا معاون آموزشی تخصصی وتحصیالت تکمیلی  باشد.انتخاب/حکم رئیس دانشکده می

  غیاب رئیس دانشکده مسئولیت اداره جلسات را بر عهده دارد.
 :به شرح ذیل می باشد شرح وظایف شوراي آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی -21 ماده

توجه به خط مشی کده با برنامه راهبردي براي آموزش هاي تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشتدوین  )1
   و وزارت متبوع آموزشی دانشگاه

آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و ارجاع آن به  بررسی و تدوین برنامه دوره هاي جدید )2
 مراجع ذیربط

 تایید ظرفیت پذیرش دستیار اعالم شده از طرف گروه هاي آموزشی  )3
 ارجاع نماید شورا دانشکده به رئیسمواردي که  نظر در بررسی و اظهار )4
پس از اعالم نظر گروه آموزشی و بر اساس  دستیارانجابجایی  و انتقال مرخصی، انصراف، بررسی تقاضاي )5

 مربوطه  ضوابط و مقررات
 آنهااجراي  حسن سالیانه تحصیلی دستیاران و نظارت برآموزشی  هايتصویب برنامه )6
 نظارت بر حسن انجام آنهاو  ايدوره /ارزشیابیارزیابی هايشوو تدوین رطراحی  )7
 مصوب هاي آموزشیبرنامه ضوابط موجود دراعمال کامل در خصوص  دقیق ترانظ )8
هاي مرتبط با برنامه هاي تحصیالت تکمیلی نامهنامه و سایر آیینگیري در مواردي که دراین آئینتصمیم )9

 مسکوت است.

  نظام آموزشی : بخش پنجم
   .استطبق تقویم دانشگاهی  شروع دوره آموزشی دستیاران - 22 ماده
ور تمام وقت در است و دستیار موظف به حض سالی دستیاري به صورتنظام آموزشی دوره  - 23 ماده

  .دحین تحصیل می باش
به شکلی  یآموزش هايبرنامه است ورشته هر  بهاي آموزشی مصوبرنامهدروس بر اساس  -24ماده 

در بخش حضور  ابتداي دورهاز  شرکت در کالس هاي مربوطه، ان عالوه برد که دستیارنشو طراحی و اجرا می
  د.نداشته باشفعال 

 در موظف به حضورسایر دستیاران حسب مورد نیز فک وصورت و  دستیاران رشته جراحی دهان و تبصره:
  باشند. برنامه هاي کشیک تنظیمی می

رشته جراحی  درو  تقویمیسال  3 شکیهاي تخصصی دندانپزدرکلیه رشتهآموزشی ره دو طول - 25 ماده
  است. تقویمیسال  5صورت  فک و دهان و

ل و مکتوب از طرف ستدلزوم استفاده از زمانی بیش از طول دوره آموزشی باید به صورت م :1تبصره 
شوراي آموزش تخصصی و تحصیالت دستیار/گروه آموزشی/معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی به 
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سنوات مجاز سقف ی دانشگاه اعالم گردد. در صورت تایید این دالیل، و سپس شوراي آموزش تکمیلی
هاي رشتهسایر  سال و جهت دستیاران 6صورت  فک و جراحی دهان و رشته جهت دستیارانتحصیلی 
   .میسر نیستمجاز افزایش زمان تحصیل بیش از سقف سنوات  سال است. 4تخصصی 

شوراي آموزشی  صی و تحصیالت تکمیلی دانشکده و تاییدبا پیشنهاد شوراي تخص در موارد خاص :2تبصره 
گیري در مورد استفاده از زمانی بیش مرجع تصمیمدبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی  ،دانشگاه

در صورت موافقت، دستیار موظف به پرداخت شهریه اي معادل با شهریه  .خواهد بوداز سقف سنوات مجاز 
  واهد بود.خ شهریه پردازدستیاران 
آموزشی ناشی از بروز مشکالت خارج از اراده دستیار باشد (با که افزایش طول دوره  در صورتی :3تبصره

این موضوع توسط شوراي آموزش دانشگاه  تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده) آموزش تشخیص شوراي
شامل افزایش . این موارد تایید شده و به دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعالم می گردد

شهریه  دستیاراناما مدت تعهدات نخواهد شد و دانشگاه موظف به پرداخت کمک هزینه دستیاري می باشد 
  ملزم به پرداخت شهریه نمی باشند.  پرداز
 مشمولدستیار باشد وي  اختیاردر در سقف مدت مجاز تحصیل اگر افزایش طول دوره آموزشی  :4تبصره

ضمنا  نمی باشد.دات خواهد شد و دانشگاه موظف به پرداخت کمک هزینه دستیاري افزایش مدت تعه
  د.نملزم به پرداخت شهریه می باش شهریه پرداز اندستیار
شی تخصصی زو ابالغ شده از طرف معاونت آمو گروه آموزشی تنظیمیبرنامه  برابران دستیار -26 ماده

 8، شنبه تا چهارشنبه روزانه ساعت در هفته 44( تی دانشکده موظف به حضور تمام وقوتحصیالت تکمیل
گزارش  .می باشند ي آموزشی/پژوهشی/درمانیدربرنامه هاشرکت فعال  و )ساعت 4ساعت و پنج شنبه ها 

آموزشی به معاون آموزشی تخصصی گروه  معاونین تخصصین توسط رد دستیاراکارکب و ماهانه حضور و غیا
  .آن استتحصیلی منو ط به  همک هزینکپرداخت و  خواهد شدارسال و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 3:17نصاب بیش از غیر موجه غیبت  .شدخواهد انجام طبق مقررات دستیاران حضور و غیاب  - 27 ماده
موجب کسب نمره صفر در آن درس خواهد بود و دستیار موظف به در دروس عملی  1:10در دروس نظري و 
  می باشد. اخذ واحد مجدد

 صی گروهتخصمعاون با موافقت است که  روز در ماه 5/2معادل ان دستیار استحقاقیمرخصی  -28 ماده
  .خواهد بودقابل استفاده  آموزشی
مربوطه  یآموزش گروهمعاون تخصصی دستیاران توسط استفاده شده سالیانه  مرخصی استحقاقی :1 تبصره

  رسد. میی تحصیالت تکمیل آموزشی و آنان و معاون محاسبه و به اطالع
 استفاده از مرخصی در شرو ع دوره و استر یسمبراي همان سال  استحقاقیمرخصی استفاده از  :2 تبصره

  .ممنوع است
دوره دستیاري  کلثر یک ماه در کالجی براي دستیاران به میزان حدااستفاده از مرخصی استع - 29 ماده

  نشگاه بالمانع است. یید پزشک معتمد و شوراي پزشکی دااو ت براساس گواهی پزشک
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و حداکثر اطالع  کدهظرف یک هفته به دانشحداکثر را بروز بیماري ف است مراتب دستیار موظ :1تبصره 
  ظرف یک هفته به تأیید پزشک معتمد دانشگاه برساند.

ل موجه به یسایر دالهمچنین پزشکی دانشگاه و کمیسیون تشخیص  و با بیماريدر صورت بروز  :2تبصره 
، دستیاران زشی دانشگاهیید شوراي آموو تحصیالت تکمیلی دانشکده و تأ تخصصیآموزش  ورايتشخیص ش

 این مرخصی درسقف سنوات مجاز تحصیلی .استفاده نمایند تحصیلی مرخصیحداکثر یکسال  توانند ازمی
  .تحصیلی تعلق نمی گیرد همک هزیندر این مدت کبه دستیاران و  محاسبه خواهد شد دستیار
 ،سال باشد موضوع در شوراي تخصصی دانشکده مواردي که درخواست مرخصی بیش از یک در :3 تبصره

مطرح و اتخاذ تصمیم  شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی نهایتاً دبیرخانه شوراي آموزش دانشگاه و
  .شد خواهد
  استفاده دستیاران خانم از مرخصی زایمان تابع مقررات مربوطه خواهد بود. :4 تبصره

و یا پس از ثبت نام نسبت به  ودهکه پذیرفته شده در زمان تعیین شده ثبت نام ننم در صورتی -30اده م
 در آزمون دستیاري  سال از شرکت دومحسوب شده و به مدت از تحصیل شروع دوره اقدام ننماید منصرف 

دو سال محرومیت  برعالوه  ،(پس از انصراف قطعی)دورهشروع  پس از در صورت انصراف و محروم خواهد شد
آن توسط دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و  محاسبهکه (پرداخت غرامت از آزمون دستیاري ملزم به 

  خواهد شد. )می گردد انجامتخصصی 
مرجع تصمیم گیري در خصوص مدت زمان محرومیت از شرکت در آزمون دستیاري، دستیاران  :1تبصره 

  ل تحصیل می باشد. اخراجی، شوراي آموزشی دانشگاه مح
کمیسیون پزشکی دانشگاه  ا تاییددر صورتی که غیبت و یا انصراف ناشی از بیماري صعب العالج ب :2تبصره 

  باشد فرد از پرداخت غرامت معاف خواهد بود.شوراي آموزشی دانشگاه و 
 باشند. می در صورت انصراف موظف به پرداخت شهریه کامل همان سال شهریه پرداز دستیاران: 3تبصره 

  (پس از انصراف قطعی) از شرکت مجدد در آزمون محروم خواهند شد.سال  دوهمچنین به مدت 
درخواست  دبایمی مه تحصیل نباشد ادر طی دوره آموزش مایل به اد که دستیار در صورتی - 31ماده 

ت تکمیلی تحصیال آموزشی تخصصی و به معاونت مربوطه انصراف خود را کتباً از طریق گروه آموزشی
  دانشکده اعالم نماید.

پس از تاریخ انصراف ماه  ظرف مدت یک و حداکثر بار فقط یکتواند می از تحصیل دستیار منصرف :1تبصره
و بازگشت به تحصیل دستیار  نمایدبازگشت  به تحصیل )که جزء سقف سنوات محاسبه خواهد شد(قطعی 

که به علت عدم ثبت نام  افرادي .انشکده خواهد بودتابع مقررات آموزشی دانشگاه و نظر شوراي تخصصی د
  نمی باشند.تبصره درموعد مقرر منصرف شناخته شده اند مشمول این 

هر زمان از تحصیل بدون عذر موجه غیبت نماید منصرف از تحصیل  در صورتی که دستیار در :2تبصره
  شود.محسوب می

 دندانپزشکی به دستیاران کمک هزینهمبلغی بعنوان  تصویب هیأت امناء دانشگاه ها، هرماههبا  - 32ماده 
   .ت خواهد شدپرداخ
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  گیرد.به دستیاران کمک هزینه اي تعلق نمی سقف مجازدر مدت مرخصی استعالجی بیش از  :1 تبصره
دانشگاه محل  شوند کمک هزینه خود را ازدستیارانی که به صورت تعهد خاص پذیرش می :2تبصره 

  د.تحصیل دریافت می دارن
ارائه گواهی انجام فعالیت دستیار جهت دریافت کمک هزینه از طرف معاون آموزشی تخصصی و  :3 تبصره

  گردد.تحصیالت تکمیلی بر اسـاس گزارش معاون تخصصی و تایید مدیر گروه هاي آموزشی صادر می
  افزایش سنواتی این کمک هزینه منوط به قبولی در آزمون ارتقا می باشد. :4 تبصره
پرداخت کمک هزینه به دستیارانی که با استفاده از مأموریت آموزشی به تحصیل مشغولند طبق  :5ره تبص

  مقررات سازمان محل تعهد خواهد بود.
  گیرد.کمک هزینه تعلق نمی شهریه پردازبه دستیاران  :6تبصره 

و یا  صیخصومطب اداره  /سیسحق تأدر تمام مدت دستیاري شاغل به تحصیل  دستیاران - 33ماده 
اري ندارند. درصورت اد حتی در ساعات غیررا  خصوصی يهادرمانگاه هاي دیگر و یامطب دراشتغال به کار 

معاون آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی  ذیربط،از طرف مراجع موضوع یید و تأگروه آموزشی گزارش 
حصیل چنین افرادي، پس از ارایه بازگشت به ت .نماید از تحصیل این افراد جلوگیريدانشکده موظف است تا 

شوراي آموزش تخصصی تعهدنامه مکتوب مبنی بر التزام بر عدم اشتغال در بخش خصوصی، صرفا با موافقت 
  امکان پذیر است. و تحصیالت تکمیلی

 از خدماتتابعه  درمانی واحدهايسایر  یاو ویژه  هايدر کلینیک توانندهاي محل تحصیل میدانشگاه تبصره:
مراجع  سایر یا حسب مورد برابر مصوبه هیأت مدیره کلینیک ویژه وبا پرداخت حق الزحمه  اندستیار نیدرما

  د.نآموزشی استفاده نمای/خارج از ساعات اداريدر ذیربط دانشگاه 
   .ممنوع می باشدرشته  تغییر ،پس از اعالم قبولی داوطلب -34ماده 

رشته مربوطه  امکان ادامه تحصیل در منجر به عدم ب رشتهانتخادر صورتی که بروز بیماري پس از  تبصره:
 تایید و شوراي آموزشی دانشگاهموافق  نظر دانشگاه، پزشکی کمیسیونتشخیص  باتغییر رشته  ،گردد

 نیآخرنمره  درصد 90معادل با اي نمره داشتنبه ط وشرمشوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی دبیرخانه 
بدیهی است که تغییر رشته منجر  خواهد بود.امکان پذیر مربوطه  هیسهمل و محرشته/شده در  رفتهیفرد پذ

  به تغییر نوع سهمیه پذیرش نخواهد گردید.
درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوطه  90به شرط کسب جابجایی دستیاران  -35ماده 
 شوراي آموزش دندانپزشکی و رخانهیید دبیو تأمبداء و مقصد  هاي دانشگاهموافقت شوراي آموزشی و با 

   امکان پذیر می باشد. صرفا یک بار در طول دوره تحصیل تخصصی
انتقال در ، ارتقا پس از موفقیت در گذراندن کلیه دروس مرتبط سال اول و قبولی در آزمون - 36ماده 

خرین فرد نمره آدرصد  90 به شرط کسبمبداء و مقصد  هاي دوره دستیاري درصورت موافقت دانشگاه
صرفا یک بار در  تخصصی شوراي آموزش دندانپزشکی و یید دبیرخانهو تأ پذیرفته شده در سهمیه مربوطه

  خواهد بود.امکان پذیر  طول دوره تحصیل
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درصد نمره آخرین فرد پذیرفته  90کسب  ،دستیار زن به تبع همسر به شرط قبولی همزمان انتقال :1 تبصره
شوراي آموزش  دبیرخانهبا تایید  مبداء و مقصد هاي ورت موافقت دانشگاهدرص و شده در سهمیه مربوطه

   امکان پذیر خواهد بود. تخصصی دندانپزشکی و
قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران از شرط گذراندن سال  62انتقال دستیاران مشمول ماده  :2تبصره 

موافقت یرفته شده در سهمیه مربوطه و درصد نمره آخرین فرد پذ 90کسب اول تحصیلی مستثنی شده اما 
  الزامی است. تخصصی شوراي آموزش دندانپزشکی و دبیرخانهبا تایید  مبداء و مقصد هاي دانشگاه

  در دوره هاي دستیاري ممنوع است. میهمانی  - 37ماده 
سایر  و ان از نظر انطباق دروس گذرانده شدهدستیار انتقالجابجایی و آموزشی ناشی از  تبعات - 38ماده 
    دستیار است.خود به عهده موارد 
  ممنوع می باشد.کشور داخل دوره هاي خارج از کشور به  ان دوره هاي تخصصیانتقال دستیار -39ماده 

   پایان نامهو دفاع از  تحصیلیارزیابی پیشرفت : شمبخش ش
) و صفر تا بیست هنمر بر اساس(کلیه دروس شامل نمره  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دستیاران - 40ماده  

  .قبولی در آزمون ارتقا سالیانه می باشد
 معادل سالیانهبراي قبولی میانگین نمرات حداقل و  13 براي قبولی در کلیه دروسحداقل نمره  -41ماده 

   باشد. می 14
شرط معرفی و شرکت دستیار در آزمون  از واحدهاي ماخوذه آن سال 14کسب میانگین نمرات  :1تبصره 

نمره دستیاران باید بعد از قبولی در آزمون ارتقا ثبت نهایی گردد. در صورت عدم موفقیت در  است.ارتقا 
  ارتقا، نمرات اخذ شده کان لم یکن تلقی خواهد شد.آزمون 
آزمون ارتقا معرفی شود مشروط بر اینکه به مردودي دو درس داشتن دستیار می تواند حداکثر با : 2 تبصره

در صورت قبولی در آزمون ارتقا، دستیار موظف به اخذ فوري دروس  ا کسب نموده باشد.ر 14میانگین نمرات 
  مردودي است.

شوراي آموزش دندانپزشکی و دبیرخانه توسط  هکه هر سالارتقا  در آزمونتا دستیار موظف است  - 42ماده 
حداقل نمره  .نمایدرا کسب قبولی می گردد شرکت کرده و به شرح ذیل نمره و اجرا تخصصی برنامه ریزي 

  ساله : 3جهت دوره هاي 
  درصد 40                سال اول -
 درصد 55        سال دوم -
  گواهینامه/دانشنامهطبق ضوابط آزمون       سال سوم  -

  فک وصورت: حداقل نمره جهت رشته جراحی دهان و
 درصد 30      سال اول  -
 درصد  40      سال دوم  -
 درصد 50      سال سوم  -
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  درصد 60      سال چهارم  -
  آزمون گواهینامه/دانشنامهطبق ضوابط       سال پنجم  -
در هر سال تحصیلی و یا عدم کسب حداقل نمرات  14درصورت عدم کسب میانگین نمرات  - 43ماده 

برابر ، دستیار مردود محسوب شده و موظف است تا مجددا آن سال تحصیلی را 42مشخص شده در ماده 
  تکرار نماید.ی) برنامه تنظیمی گروه آموزشی (نظري و عمل

: دستیاران کلیه رشته ها که در آزمون ارتقاء سال دوم و رشته جراحی دهان و فک و صورت در تبصره
مردود شده باشند در صورت موافقت گروه و شوراي آموزشی دانشکده میتوانند دروس  4آزمون ارتقائ سال 

 به آزمون بورد ارتقاء ورت قبولی در آزمونسال آخر را بگذرانند و مجدد در آزمون ارتقا شرکت نموده و در ص
  معرفی گردند.همان سال 

و موظف به پرداخت  شدهبه اخراج محکوم  مردود گردنددر آزمون ارتقا دو سال دستیارانی که  - 44ماده 
  باشند.ها و خسارات برابر ضوابط مصوب دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی میکلیه هزینه
 لیشوند به دانشکده محل تحص یاخراج م لیدلهر  که به  یارانیدست لیاست بازگشت به تحصدرخو :تبصره

دانشگاه  یآموزش يدانشکده و شورا یلیتکم التیو تحص یآموزش تخصص ياعالم و در صورت موافقت شورا
  .گردد یم یموارد خاص بررس ونیسیمربوطه، در کم

رانیده و از با موفقیت گذ را بیمارستانیو کارگاهی  ،عملی ،دروس نظريکلیه دستیارانی که  - 45ماده 
شرکت در آزمون تخصصی جهت  به دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و پایان نامه خود دفاع نموده اند

گردند. شرط فراغت از تحصیل کسب حد نصاب نمره گواهینامه گواهینامه/دانشنامه تخصصی معرفی می
  باشد.تخصصی در آزمون مذکور می

بایستی  آزمون گواهینامه/دانشنامهمعرفی شده از طرف دانشکده جهت شرکت در آزمون  یاردست -46ماده 
  که دانشکده محل تحصیل مشخص می نماید تسویه حساب نماید.قسمت هایی ها و  با کلیه بخش

مربوطه  تابع آیین نامهتخصصی  آزمون گواهینامه/دانشنامه آزمونشرایط و مقررات مربوط به  -47ماده 
  .است

پایان نامه تخصصی در حیطه رشته تخصصی خود  اخذ و گذراندنکلیه دستیاران موظف به  -48ماده 
نباید از نظر موضوع، محتوي، زمان و مکان  بوده وپایان نامه دوره هاي تخصصی باید از نوع تحقیقی  .هستند

 تکراري باشد. 
سوم ع پایان نامه خود را حداکثر تا پایان ترم دستیاران دوره تخصصی سه ساله باید موضو - 49ماده 

باشد تا پایان ترم  تحصیلی ثبت نمایند. حداکثر زمان درمورد دستیارانی که دوره تخصصی آنان پنج سال می
 نظر گرفته می شود. درپنجم 

  باشد.سال می پایان نامه یکاز بین ثبت و دفاع  یحداقل فاصله زمان تبصره:
 شورايگروه آموزشی و یید ، پس از تأص با توجه به حجم و اهمیت موضوع تحقیقدر موارد خا -50ماده 

 2تواند به صورت گروهی انتخاب و اجرا گردد. در این صورت حداکثر  پایان نامه می ،دانشکدهپژوهشی 
  د.نعناوین متفاوت اقدام نمای با انجام بخش هاي متمایز از یک پروژه مشترك ولی جهت دنتواندستیار می
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 :تصویب و ثبت پایان نامه مراحل -51ماده 
  اساتید راهنما/انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد - الف
  تاییدپایان نامه به گروه آموزشی مربوطه جهت  هارائه فرم پیشنهادی -ب
  جهت تصویب به معاونت پژوهشی دانشکدهفرم پیشنهادیه پایان نامه ارائه  -ج
 اساتید راهنما جهت شروع کار تحقیقاتی /استادتیار و دسابالغ شماره ثبت به  - د

 2حداقل و راهنمایی سال سابقه آموزشی  5حداقل استادیاري با  ي اولمرتبه استاد راهنما -52 ماده
کارگاه روش تحقیق را گذرانده و مجري  بایداستاد راهنما  .پایان نامه تحقیقاتی دوره دکتري عمومی است

تحقیقات  بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و علوم،ین مصوب دانشگاه و یا وزارت حداقل یک طرح تحقیقاتی
 باشد.منتشر نموده در مجالت بین اللملی تحقیقاتی را مقاله چنین حداقل دو همو بوده و فن آوري 

  گونگی نحوه مشارکت دو استاد راهنما درپایان نامه هاي تحقیقاتی به شرح زیر است:چ  - 53ماده 
ستیار مربوطه بر عهده هاي تحقیقاتی به دو استاد راهنما با درخواست دص نیاز پایان نامهتشخی - الف

   دانشکده است. شوراي پژوهشی
سایر موارد  درصورت تصویب دو استاد راهنما، هرگونه امتیاز از نظر معادل سازي، حق التدریس و -ب

  نظر بین هر دو تقسیم می گردد. براي پایان نامه مورد
  لیه مدارك مرتبط نام اساتید راهنماي اول ودوم به ترتیب ذکر می گردد.درک -ج
نفر بعنوان استاد یا اساتید مشاور  2یا  1با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید دانشکده در صورت لزوم  :1 تبصره

انتخاب می شوند که موظف به همکاري در هدایت پایان نامه زیر نظر از سایر گروه هاي آموزشی 
یا استادیاري و راهنمـا می باشند. اساتید مشاور باید داراي حداقل درجه دکتراي تخصصی  اساتید/اداست

 آوردن نام استاد مشاور روي جلد پایان نامه ضروري است. .باشند
چنانچه تصحیح جزئی عنوان پایان نامه ضرورت داشته باشد با پیشنهاد استاد راهنما وتأیید : 2تبصره 
  انشکده فقط براي یکبار امکان پذیر می باشد.د پژوهشیشوراي 

مراتب قابل دفاع بودن و تأیید پایان نامه نگارش یافته، استاد راهنما پس از اتمام کار تحقیق  -54ماده 
می نماید. در این مرحله پایان نامه  تحصیالت تکمیلی اعالمو تخصصی  یپایان نامه را کتباً به معاون آموزش

 ی نشده باشد. باید تایپ ولی صحاف
و پژوهشی داخلی –پایان نامه توسط یکی از مجالت معتبر علمیاز تأییدیه وصول مقاله تهیه شده  :1 تبصره

  تکمیلی دانشکده تحویل گردد.تحصیالت و تخصصی  ییا خارجی باید همراه پایان نامه به معاونت آموزش
  حصیلی امکان پذیر است.ت ماهه دوم از آخرین سال 6دفاع از پایان نامه در  :2 تبصره
تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  یآموزشجلسه دفاع از پایان نامه توسط معاونت تاریخ  -55ماده 

  هیئت داوران توسط ایشان به جلسه دعوت می گردند.و  تعیین می گردد
  هیئت داوران متشکل از اعضاء زیر می باشند: -  56ماده 
  اساتید راهنما/استاد - 1
 مشاور اساتید/استاد - 2
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  / نماینده تام االختیار تحصیالت تکمیلی تخصصی و یمعاون آموزش - 3
 / نماینده تام االختیارتخصصی گروه مربوطه معاون - 4
 مدیرگروه یا یکی از اساتید گروه آموزشی به انتخاب مدیر گروه  - 5
 معاون آموزشی دانشکده یا نماینده ایشان از بین اعضاء هیئت علمی  - 6
 ا نماینده ایشان از بین اعضاء هیئت علمی معاون پژوهشی دانشکده ی - 7

 دانشکده و تخصصی و تحصیالت تکمیلی یمعاون آموزشا سرپرستی جلسه دفاع از پایان نامه ب - 57ماده 
  تن دیگر از اعضاء هیئت داوران رسمیت می یابد. 3اساتید راهنما و حداقل /یا نماینده ایشان و با حضور استاد

پس از مشخص شدن اسامی هیئت داوران و کسب موافقت کتبی آنان براي دستیار موظف است  :1تبصره 
یک نسخه از پایان نامه را در اختیار آنان قرار  ،حضور در جلسه دفاع ، حداقل یک هفته قبل از جلسه دفاع

ضروري است نظرات  .تصحیح نمایدپایان نامه  را در داوراندهد و پس از برگزاري جلسه دفاع موارد مورد نظر 
هیئت داوران درمورد انجام اصالحات الزم در پایان نامه تحت نظر استاد راهنما و رئیس هیأت داوران توسط 
دستیار پیگیري شود و حداکثر ظرف مدت یکماه همراه با تأیید کتبی آنان به معاونت آموزشی تخصصی و 

تصمیم  انجامدبیبه طول ه چنانچه اصالحات بیش از یکما تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوطه تسلیم گردد.
بر عهده معاون تخصصی دانشکده  )دفاع مجدد یا عدم دفاعبرخورد ( نحوه خصوص بررسی علت وگیري در 

نفر از اعضاء هیئت داوران به انتخاب خود آنها ناظر بر انجام تغییرات بوده و نمره پایان نامه یک میباشد.
 شکده به ثبت خواهد رسید.دستیار پس از طی مراحل فوق در اداره آموزش دان

  ارزشیابی پایان نامه توسط هیئت داوران و در مقیاس نمره گذاري بشرح زیر صورت می پذیرد: :2تبصره 
در از همان پایان نامه  مقالهیک یا چاپ و پذیرش ارایه مدرك به شرط  )درجه ممتاز( 20 تا 19از  - 1

  ه اول و یا پاسخگو باشدبه شرط اینکه دستیار نویسند ندکس شده نوع اولیمجالت ا
  )درجه بسیار خوب( 99/18تا 18از  - 2
  )درجه خوب( 99/17تا  16از  - 3
  )درجه قابل قبول( 99/15تا  14از  - 4
  (مردود) 14کمتر از  - 5

اساتید راهنما و مشاور صرفاً پاسخگوي مواردي که  است. دفاع از پایان نامه به عهده دستیار - 58ماده 
دستیار موظف است در صورت درخواست هیئت داوران،  ند، خواهند بود.هیئت داوران درخواست می نمای

   عین منابع پایان نامه را در جلسه دفاع ارائه نماید.
در یکی از یک مقاله از وي شرط دفاع از پایان نامه ارائه حداقل یک مقاله چاپ شده و یا پذیرش  تبصره:

  الزاماً مرتبط با پایان نامه نیست. ین مقاله ا پژوهشی داخلی یا خارجی می باشد.-مجالت معتبر علمی
آن  CDهر دستیار موظف است به تعداد کافی از نسخ پایان نامه صحافی شده خود را همراه با  -59 ماده

مربوطه، کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزي دانشگاه به آموزشی گروه  ،/مشاوراساتید راهنما/جهت استاد
  تحویل نماید.اداره آموزش دانشکده خود 
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کلیه حقوق مکتسبه از پایان نامه به شرطی که به عنوان طرح تحقیقاتی مصوب شوراي  -60ماده 
صورت حقوق مذکور به  ، در غیر ایناستیا مراکز تحقیقاتی باشد متعلق به دانشگاه و پژوهشی دانشگاه 

 .گیردمیتعلق و دانشجو استاد راهنما 

در گیري تصمیم مرجع، و یا تصریح ندارد ین نامه مسکوت استمواردي که در این آی در - 61ماده 
یید تأ ودانشکده  آموزش تخصصی و تحصیالت تکمیلی شوراي ،آموزشیبرنامه  و اجراي خصوص محتوا

و در موارد بین/خارج دانشگاهی دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی شوراي آموزشی دانشگاه 
  .است

  
مین نشست شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی) و مه (در سی و هفتتصویب این آیین نا با

جهت کلیه  از زمان ابالغ به دانشگاه هاي علوم پزشکی تبصره، 54 ماده و  61 ابالغ آن در
  .است الزم االجرا ،وبعد از آن دستیاران ورودي سال ابالغ
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 مقدمه 

و  یآموزش دندانپزشک ينشست شورا نیمصوب هشتم یدندانپزشک یامتحانات بورد تخصص ينامه برگزار نییآ يجهت بازنگر
 یدندانپزشک يکشورهاي نامه آزمون نییآ ،یو تخصص یآموزش دندانپزشک يمصوبات جلسات مختلف شورا عیو تجم یتخصص

 اعالم می گردد. لیبه شرح ذ

هفت  تهیکم و ابالغ مقام وزارت معاون آموزشیموافقت و  دبیر شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصی شنهادیبنا به پ -1 ماده
با  یدندانپزشک يدانشکده ها یعلم ئتینفر از اعضاء ه هفت مرکب ازبه عنوان کمیته سیاست گذاري امور دندانپزشکی نفره 

 گردد.  یم لیتشک یو تخصص یکآموزش دندانپزش يشورا ریو دب ياستاد ایو  ياریمرتبه دانش

 گردد.  یمنصوب م یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا ریپس از مشورت با اعضا توسط دب تهیکم نیا ریدبتبصره: 

 :باشد یم لیبه شرح ذکمیته سیاست گذاري امور دندانپزشکی و اهداف  فیوظا -2ماده 

  یدندانپزشک يکشور يممتحنه آزمون ها يها ئتیاعضاء ه نییتع -

 ممتحنه  يها ئتیه رانیدب نییتع -

 ممتحنه  يها ئتیه ينسبت به عملکرد اعضا ارانیدست یو اعتراضات احتمال اتیبه شکا یدگیرس -

  يکشور يآزمون ها ينظارت کامل بر حسن برگزار -

مشارکت اعضاء در  زانیمحوله از جمله م فیممتحنه در انجام وظا يها ئتیو اعضاء ه ریو نظارت بر عملکرد دب یبررس -
  ی/ عمل یو شفاه یسؤاالت کتب تیفیک یسؤاالت آزمون و بررس یطراح

ماده  2-2از بند  2ممتحنه بر اساس تبصره  يها ئتیاعضاء ه یعموم _یعلم يها تیمستمر عملکرد و صالح یبررس -
  نیگزیجا یرفمع ایو  تیدر جهت ابقاء عضو 2

 يآزمون ها یفیبه منظور ارتقاء ک يزیو برنامه ر يگذار استیس -

 است لیبه شرح ذ يکشور يآزمون ها يممتحنه و برگزار يها ئتیدر ه تیعضو طیشرا  -1-2 

 باشند ياستاد ایو  ياریمرتبه دانش يکه دارا یعلم ئتیه ياعضا - 2- 1- 1

 یدندانپزشک یعموم يدر دوره دکتر یسال سابقه آموزش 7حداقل  ستیبایم ياریبا مرتبه استاد یعلم ئتیه ياعضا-2- 2-1
سال از آن در آموزش دوره  3حداقل  ستیبا یم یممتحنه آزمون دانشنامه تخصص ئتیدر ه تیعضو يداشته باشند که برا

 شرکت کرده ياریدست يممتحنه آزمون ورود ئتیبعنوان عضو ه رهدو 2حداقل  نیشده باشد و همچن یط یتخصص يها
 .باشند
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 يدوره ها يمجر يتواند با مشورت و کسب نظر از دانشکده ها یمکمیته سیاست گذاري امور دندانپزشکی  - 2- 1- 3
نامه  نییآ نیشده در ا نییو ضوابط تع طیرا بر طبق شرا یدندانپزشک يکشور يممتحنه آزمون ها يها تیاعضاء هئ ،یتخصص

 دیانتخاب نما طیافراد واجد شرا انیاز م

   دباش ینفر م 7تا  3و بسته به نوع آزمون از  تهیکم صیممتحنه با تشخ ئتیتعداد اعضاء ه-  2-2

 ،يهمچون امانت دار یبه صفات یستیبا ،یپژوهش یانتخاب شده عالوه بر دارا بودن سوابق مثبت آموزش ي: اعضا1تبصره 
  و صداقت آراسته و اشتهار داشته باشند.  یطرفیب

ممتحنه به عهده  يها ئتیاز اعضاء ه کیهر  تیو صالح يعملکرد، نوع و نحوه همکار یبررس کهنیبه ا ه: با توج2تبصره 
 يها ئتیه يمورد نظر در اعضا يارهایفقدان مع صیباشد، در صورت تشخ یمکمیته سیاست گذاري امور دندانپزشکی 

  خواهد شد یمعرف يو ینیگزیمورد نظر به جا يها یژگیبا و يگرید یعلم ئتیعضو خاتمه و عضو ه يممتحنه به همکار

  ممتحنه انتخاب شوند.  ئتیتوانند به عنوان عضو ه ینمکمیته سیاست گذاري امور دندانپزشکی : اعضاء 3تبصره  

ماه قبل از  6ممتحنه حداقل  ئتیه رینفر را به عنوان دب کیدر هر رشته کمیته سیاست گذاري امور دندانپزشکی : 4تبصره 
  . دینما یم یمعرف یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا رخانهیبصدور حکم به د يو برا نییآزمون ها تع يبرگزار

 باشد یم لیممتحنه به شرح ذ يها ئتیه ياعضا فیوظا - 3 ماده

و جلسات  یشفاه یو عمل یکتب يانتخاب سؤاالت آزمون ها یمشارکت فعال و حضور تمام وقت در جلسات طراح - 
   یهماهنگ

  ممتحنه  ئتیه ریداوطلبان توسط دب یینها یابیارز جهیبه اعتراضات داوطلبان و گزارش نت یدگیرس -

 منابع آزمون نییتع -

  مندرج در دستورالعمل حفاظت از آزمون ها نیمواز قیدق تیاهتمام به رعا -

 باشد یم لیممتحنه به شرح ذ يها ئتیه رانیدب فیوظا - 4ماده  

 یآزمون شفاه یابیارز وهیش نییو تع یآزمون کتب ياعضا در طرح سوال برا فیوظا نییجلسات منظم به منظور تع لیتشک  -
   ینیبال يبر سنجش مهارت ها دیبا تاک یعمل

  آزمون ها  يبرگزار تیفیمناسب به منظور ارتقاء ک يآزمون و ارائه راهکارها يپس از برگزار یلیگزارش تحل هیارا -

 آزموني قبل از برگزار رخانهیو کسب مجوز از دب یشفاه یعمل يآزمون ها یابیارز وهینمودن شمستند  -

 یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا رخانهیاز اعضاء به دب کیممتحنه و گزارش عملکرد هر ئتیه يعملکرد اعضا شیپا -
  مربوطه  يها ستیبر اساس چک ل
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طرح سؤاالت از  دیتأث نیآنها و همچن دیو کل یشده آزمون کتب پیؤاالت تاس يو کنترل کامل متن و محتوا يآماده ساز -
   ربطیذ نیآنها به مسئول لیو تحو یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا رخانهیدب يشده آزمون از سو مو اعال نییمنابع تع

قرار گرفتن در  جهت یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا رخانهیشده به دب پیاعالم مکتوب منابع آزمون به صورت تا -
   یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا رخانهیدب تیسا

  : باشد یم لیمختلف به شرح ذ يدر آزمون هاو فارغ التحصیلی  یقبولنحوه شرکت و   -5ماده 

  آزمون گواهینامه/دانشنامه

برابر  یدانشنامه تخصص /نامهیدر آزمون گواه یدانشنامه: شرکت و قبول /نامهیسقف مجاز شرکت در آزمون گواه -5- 1
دانشنامه در  /نامهیاست. سقف دفعات مجاز شرکت در آزمون گواه لیاز شروط فراغت از تحص ياریدست يدوره ها نامهنییآ

  گردد. یاخراج م اریدست ت،یاست و در صورت عدم موفق یلیقالب سقف سنوات مجاز تحص

شوند  یدانشنامه اخراج م /نامهیدر آزمون گواه تیعدم موفق لیکه به دل یارانیدست لیدرخواست بازگشت به تحص :1تبصره  
 یآموزش يدانشکده و شورا یلیتکم التیو تحص یآموزش تخصص ياعالم و در صورت موافقت شورا لیبه دانشکده محل تحص

  گردد.  یم یبررس دبیرخانه شوراي آموزش دندانپزشکی و تخصصیدانشگاه مربوطه، در 

آموزش  يبا نظر شورا یاز دوره تخصص یتکرار قسمت ار،یدست یلیسنوات تحص قفس شیدر صورت موافقت با افزا :2تبصره 
  خواهد بود.  ریامکان پذ لیبه دانشکده محل تحص هیدانشکده و با پرداخت شهر یلیتکم التیو تحص یتخصص

آموزش  يشورا رخانهیدب دییبا تادستیار موفق به گذراندن دروس تعیین شده گردد فوق  طیکه با شرا یدر صورت: 3تبصره 
 گرینوبت د کیرشته مربوطه حداکثر در  یدانشنامه تخصص /نامهیمجوز شرکت مجدد در آزمون گواه یو تخصص یدندانپزشک

 شود یصادر م

نگردند از دوره اخراج شده و  یدانشنامه تخصص/نامهیدر آزمون گواه یموفق به کسب قبول تایکه نها یارانیدست: 4 تبصره
  باشند.  یموظف به پرداخت غرامت مطابق سند تعهدات م

 يهاموندر آز یگردند مجاز خواهند بود جهت اخذ دانشنامه تخصص یتخصص نامهیکه موفق به اخذ گواه یداوطلبان :5تبصره 
  .ندیبعد شرکت نما يدوره ها

صفر تا صد و  يبر مبنا یعمل/یو شفاه یکتب يآزمون هامبناي نمره آزمون گواهینامه/دانشنامه:  ینمره ده روش– 5 - 2
 .باشد یم 70 میانگین(کتبی و شفاهی)نمره و 65 یآزمون کتب یحداقل نمره قبول

مطابق برنامه  یو عمل يدروس نظر هیگذراندن کل ،یسال آخر به آزمون دانشنامه تخصص ارانیدست یشرط معرف - 5 -2- 1
  دستیار است.  یمطابق برنامه آموزش و دفاع از پایان نامه  آموزشی و قبولی در آزمون هاي ارتقاء

موفق  ندیو باالتر کسب نما 70 میانگین(کتبی و شفاهی) دانشنامه که نمره /نامهیکنندگان در آزمون گواه شرکت - 5 -2 – 2
  گردند.  یم یبه اخذ دانشنامه تخصص
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که نمره آزمون کتبی و یا معدل نمرات آزمون هاي کتبی و  دانشنامه /نامهیگواهشرکت کنندگان در آزمون  -5- 2- 3
  موفق به اخذ گواهینامه تخصصی میگردند. دباش 99/69تا  55شفاهی/عملی ایشان بین 

کسب نمایند مردود محسوب  55که نمره آزمون کتبی کمتر از  دانشنامه /نامهیگواهشرکت کنندگان در آزمون  -5- 2- 4
 میگردند.

   دستیاران سال آخر موظفند تا در این آزمون شرکت نمایند. :1تبصره 

 یو شفاه ينظر يجهت سنجش دانسته ها ی، آزمون در دو بخش مجزا بصورت کتبیدر آزمون دانشنامه تخصص: 2تبصره 
  داوطلبان انجام خواهد گرفت. ینیو بال یصیتشخ يمهارت ها قیدق یابیبه منظور ارز یعمل

 یکسب کرده باشند مجاز به شرکت در آزمون شفاهو باالتر) 65( ینمره قبول یکه در آزمون کتب یتنها داوطلبان: 3تبصره 
 بیاز آزمون ها با ضرا کینمرات کسب شده در هر نیانگیم يداوطلب بر مبنا ییاست نمره نها یهی. بددخواهند بو یعمل
باشد. استثنائا در رشته  یم کی یدو و آزمون عمل یآزمون کتب بیضر یآزمون دانشنامه تخصص يشده خواهد بود. برا نییتع
 باشد یدو م یعمل /یاهو آزمون شف کی يدهان و فک و صورت ضریب آزمون نظر یشناس بیآس

 کی يتنها برا یدر آزمون کتب ینمره قبول ،یعمل یدر آزمون شفاه یدر صورت عدم کسب حد نصاب نمره قبول: 4 تبصره
که  یشدن و محاسبه خواهد بود و در صورت رهیآزمون مربوطه قابل ذخ يدوره و حداکثر ظرف مدت سه سال پس از برگزار

دانشنامه  افتیسه سال نگردد، جهت در یدر ط یعمل یاهدر آزمون شف یداوطلب موفق به کسب حد نصاب نمره قبول
  خواهد بود.  یعمل یو سپس شفاه یملزم به شرکت مجدد در آزمون کتب ،یتخصص

 باشد یم لیبه شرح ذ یو شرکت داوطلبان در آزمون دانشنامه تخصص یلیفارغ التحص طیشرا - 5- 3

نامه  نییرشته ها موظفند مطابق آ ریسا 2و 1دهان و فک و صورت و سال  یرشته جراح 4تا  1سال  ارانیدست5 -3 – 1
آزمون ارتقاء شرکت نموده  در یهر سال از دوره تخصص یو عمل يپس از گذراندن دروس نظر یدندانپزشک ياریدست يهادوره

 .ندیکسب نما یقبول نمرهو 

  است:  ریآزمون به شرح ز نیدر ا اریدست یحداقل نمره قبول -5 -3 – 2

  دهان و فک و صورت  یبه استثناء رشته جراح یتخصص يرشته ها یسه ساله تمام يدوره ها الف:

  درصد نمره کل) 40سال اول ( انیپا

  درصد نمره کل)  55سال دوم ( انیپا 

  دهان و فک و صورت  یساله رشته جراح 5دوره  ب:

  درصد نمره کل)  30سال اول ( انیپا

  درصد نمره کل)  40سال دوم ( انیپا
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  درصد نمره کل) 50سال سوم ( انیپا

  درصد نمره کل)  60سال چهارم ( انیپا 

بر اساس نمره مکتسبه و  یدرصد نمره آزمون، قبول 50مشروط به کسب حداقل  :یدندانپزشک ياریآزمون دست - 5 - 4
 .انتخاب رشته محل داوطلب است تیاولو

 .است PhD: بر اساس مقررات مربوط به آزمون PhDآزمون - 5 - 5

 یدانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشک یآزمون مل ییبر اساس دستورالعمل مصوب اجرا :یآزمون مل -5 - 6
  است. یآزمون مل تهیمصوبات کم ریو سا یعموم

و بر  یمرکز سنجش آموزش پزشک قیاز طر یهر سال به نحو مقتض یدندانپزشک يکشور يزمان و محل آزمون ها - 6ماده 
  .دیخواهد رس بانبه اطالع داوطل یو تخصص یآموزش دندانپزشک يشورا رخانهیاساس مفاد دستورالعمل اعالم شده از طرف دب

آموزش  يشورا رخانهیدبشوراي سیاستگذاري ندارد،  حیتصر اینامه مسکوت است و  نییآ نیکه در ا يدر موارد :7ماده 
 است يریگ میمرجع تصم یو تخصص یدندانپزشک

 یامتحانات بورد تخصص ينامه برگزار نیی(آ نیشیتبصره، نسخه پ14ماده و  7نامه در سه فصل،  نییآ نیو ابالغ ا بیتصو با
  .گردد ی) نسخ میو تخصص یآموزش دندانپزشک ينشست شورا نیمصوب هشتم یدندانپزشک

 

 


