
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها

دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

شماره: ۱۳۰/۶۴۶۴/ص/۱۴۰۰

تاریخ:۱۴۰۰/۰۸/۱۱

ساعت: ۰۹:۵۹

پیوست: دارد

سرپرست محترم معاونت بین الملل دانشگاه                                                                                                خیلی مهم - فوری

سرپرست محترم معاونت بهداشتی دانشگاه                                                                  پست پیشتاز  /  الکترونیک – نمابر– درج در سایت

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

ریاست محترم جامعه دندانپزشکی ایران

سرپرست محترم دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه

مسئول فنی محترم درمانگاه دانشکده دندانپزشکی ایران

مدیرعامل محترم مجتمع/مرکز آموزشی و درمانی .....

مدیرعامل محترم بیمارستان .....

مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان .....

مسئول فنی محترم بیمارستان .....

مسئول محترم درمانگاه مستقر در ستاد دانشگاه

مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود و سرپایی .....

مسئول فنی محترم درمانگاه عمومی و تخصصی .....

مسئول فنی محترم درمانگاه دندانپزشکی .....

مسئول فنی محترم مرکز تصویر برداری.... / مرکز تصویربرداری  دهان ، فک و صورت ....

مسئول فنی محترم مرکز توانبخشی معلوالن روزانه ویژه اختالالت دهانی و بلع و تغذیه تاف ( دارای مجوز از سازمان بهزیستی )

سالم علیکم،

    با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۰/۱۶۳۸۴د  مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ رئیس محترم مرکز 

مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت متبوع در خصوص " افراد مجاز به کار با دستگاه های 

رادیوگرافی داخل و خارج دهانی " جهت استحضار ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن ارسال 

میگردد .



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۴۰۰/۱۶۳۸۴د

ندارد
۱۴۰۰/۰۸/۰۵

معاونت درمان
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

آدرس : میدان صنعت – بلوار فرحزادی – خیابان ایوانک شرق – ساختمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – بلوک A طبقه سوم   
تلفن : ٨١٤٥٥٦٦٧     فاکس: ٨١٤٥٢٢٠٦

   

معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: افراد مجاز به کار با دستگاه های رادیوگرافی داخل و خارج دهانی 

با سالم واحترام

بازگشت به درخواست انجمن محترم رادیولوژی دهان فک صورت ایران به شماره ۱۴۰۰/۱۴۷ مورخ 

۱۴۰۰/۰۷/۲۷درخصوص بکارگیری نیروهای حدواسط دندانپزشکی، با عنایت به برنامه آموزشی رشته های تکنسین 

سالمت دهان، کاردان بهداشت دهان، بهداشت کار دهان و دندان و پرستاری دندانپزشکی در مقطع کاردانی، 

بدین وسیله به اطالع می رساند افراد فارغ التحصیل در رشته های فوق الذکر مجاز به کار با دستگاه رادیوگرافی 

پری اپیکال در مراکز تصویربرداری فک، دهان و صورت طبق دستور دندانپزشک یا پزشک معالج، تحت نظارت 

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت می باشند. 

Oral and Maxillofacial بدیهی است فارغ التحصیالن رشته تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت

Radiology Technician در مقطع کاردانی مجاز به انجام تصویر برداری داخل و خارج دهانی با رعایت ضوابط 

مطروحه می باشند.


