
تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری

۴۰۰/۱۱۸۲۰د

ندارد
۱۴۰۰/۰۶/۰۹

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

   

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

موضوع: درخصوص اخذ گواهی دوره مهارتی جهت دستیاران کنار دندانپزشک

با سالم و احترام

 پیرو نامه های شماره ۴۰۰/۲۴/۴۶۸د مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ و ۴۰۰/۲۲۹۹۲د مورخ ۹۹/۱۲/۰۵ در خصوص ضرورت اخذ 

گواهی دوره مهارتی جهت دستیاران کنار دندانپزشک با توجه به شرایط خاص همه گیری بیماری کووید ۱۹ و 

محدودیت برگزاری دوره های آموزشی و نیز عطف به نامه شماره ۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۲۲۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ مبنی بر 

درخواست معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این رابطه ، بدینوسیله به اطالع می رساند که 

مهلت اخذ گواهی دوره مهارتی "دستیار کنار دندانپزشک" جهت دستیاران کنار دندانپزشک شاغل در مطب ها و 

کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید گردید. بدیهی است که از ابتدای سال 

۱۴۰۲ از فعالیت مطب ها و مراکز دندانپزشکی که دستیاران آنها فاقد گواهی مهارتی فوق الذکر از مراکز آموزشی 

دارای مجوز از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت متبوع باشند، جلوگیری بعمل خواهد 

آمد.



جهش تولید
مقام معظم رهبری

۴۰۰/۲۴۴۶۸د

ندارد
۱۳۹۹/۱۲/۲۰

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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع: نحوه برگزاری دوره : دستیار کنار دندانپزشک"  در دانشگاههای علوم پزشکی کشور

با سالم واحترام

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۲۲۹۹۲ د مورخ ۹۹/۱۲/۵ و تماس های مکرر همکاران در خصوص چگونگی اخذ گواهی 

مهارتی جهت دستیاران کنار دندانپزشک با هدف ارتقاء  کیفیت در ارائه خدمات ، به اطالع می رساند برگزاری 

دوره "دستیار کنار دندانپزشک" در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که در لیست مراکز مجری مرکز 

ملی آموزش مهارتی و حرفه ای می باشند بالمانع می باشد . جهت اجرای این دوره الزم است مدیر مرکز مجری 

آموزش های مهارتی آن دانشگاه  ضمن معرفی کارشناس رابط و شماره تماس نامبرده به مرکز ملی آموزش مهارتی 

وحرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران ، طبق روال موجود در سامانه ذیل نسبت به برنامه ریزی و 

هماهنگی دوره های آموزشی مورد نظر اقدام نماید :

http://nacehvet.behdasht.gov.ir

بدیهی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ از فعالیت مطب ها ومراکز دندانپزشکی که دستیاران کنار دندانپزشک آنها 

فاقد گواهی مهارتی فوق الذکر باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 



جهش تولید
مقام معظم رهبری

۴۰۰/۲۲۹۹۲د

ندارد
۱۳۹۹/۱۲/۰۵

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 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع: در خصوص ضرورت اخذ گواهی دوره مهارتی جهت دستیاران کنار دندانپزشک

با سالم و احترام

                 نظر به اهمیت کنترل عفونت در مراکز دندانپزشکی بویژه در ایام پاندمی کووید ۱۹ و نیز به جهت 
بهبود کیفیت در ارائه خدمات، اجرای دستورالعمل های بهداشتی و رعایت ضوابط و استانداردها در اینخصوص، 
مطب ها وکلیه مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ گواهی مهارتی 
"دستیار کنار دندانپزشک " جهت دستیاران کنار دندانپزشک شاغل در آن مراکز را از مراکز آموزشی دارای مجوز 
از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای  علوم پزشکی وزارت متبوع ،  اخذ نمایند.  بدیهی است که از ابتدای سال 

۱۴۰۱ از فعالیت مطب ها و مراکز دندانپزشکی که دستیاران کنار دندانپزشک آنها فاقد گواهی مهارتی فوق  الذکر   
باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد. 


