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رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ......

با سالم و احترام
      با توجه به نیاز مردم به خدمات دندانپزشکی تخصصی، ضرورت افزایش دسترسی مردم به این خدمات و نیز 
سؤاالت مطروحه پیرامون چگونگی صدور مجوز فعالیت انتفاعی دندانپزشکان متخصص متعهد خدمت، بدینوسیله 

"دستورالعمل ساماندهي خدمات دندانپزشكان متخصص متعهد خدمت" جهت اجرا ابالغ میگردد:
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مکلفند در صورت نیاز به خدمات  -۱
دندانپزشکان متخصص متعهد خدمت، مراتب را در موعد مشخص شده توسط دبیرخانه شورای آموزش 

دندانپزشکی و تخصصی به دبیرخانه مذکور اعالم نمایند.
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند دندانپزشکان متخصص معرفی شده دارای  -۲
دانشنامه را در قالب عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی و افراد دارای گواهینامه تخصصی را به عنوان 
کادر درمانی بکار گیرند. این حکم مانع از ارایه خدمات آموزشی دارندگان گواهینامه تخصصی، بهصورت کادر 
غیرهیأت علمی در دانشکده دندانپزشکی نمی باشد. متخصصین موضوع این بند به صورت تمام وقت 
جغرافیایی فعالیت نموده و برابر مقررات به آن دسته از متخصصین تمام وقت جغرافیایی که در ساعات اداری 

خدمات آموزشی ارایه می نمایند، از محل درآمد بخشهای آموزشی- درمانی کارانه تعلق خواهد گرفت.
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مکلفند با رعایت اصل غیرانتفاعی بودن ارایه خدمات  -۳
دندانپزشکی به مردم عزیز کشور، با استفاده از ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی (همچون دندانپزشکان 
متخصص دارای دانشنامه/ گواهینامه مشمول تعهدات) و امکانات موجود در دانشکده های دندانپزشکی، حداکثر 
تا پایان سالجاری نسبت به ایجاد مركز خدمات تخصصي دندانپزشكي اقدام نمایند. چارچوب و مفاد قرارداد 

موضوع این بند از سوی دفتر حقوقی متعاقبا ابالغ خواهد شد.
۴- دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مجاز به صدور گواهی عدم نیاز به 
خدمات در ساعات غیر اداری برای دندانپزشکان متخصص متعهد خدمت نمی باشند. این حکم شامل 

متخصصینی که دارای مجوز مطب بوده (تا تاریخ پایان اعتبار مندرج در مجوز قبلی ایشان) نخواهد بود.
برای متخصصینی که دورهای معادل با یك برابر مدت تحصیل تخصصی خود را به عنوان بخشی از تعهدات  -۵
خدمت طی نمودهاند، صدور گواهی عدم نیاز به خدمات در ساعات غیر اداری، توسط آن دانشگاه/دانشکده 

بالمانع است.
در صورتی که آن دانشگاه/ دانشکده از ابتدا متخصص دارای دانشنامه تخصصی را به عنوان کادر درمانی       -۶

به کار گیرد و یا بنابه درخواست عضو هیأت علمی با تبدیل وضعیت وی به کادر درمانی موافقت نماید و یا در 
مواردی که دانشگاه عدم صالحیت وی را به عنوان عضو هیأت علمی برابر مقررات جاری احراز نماید، دانشگاه 

میبایست، امکان بکارگیری این قبیل افراد را در مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی فراهم نماید.
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دانشگاه های علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی موظفند تا پایان سالجاری شرایطی را فراهم نمایند که مجوز  -۷
مراکز خدمات تخصصی دندانپزشکی و سایر کلینیك های درمانی درون و یا وابسته به دانشکده دندانپزشکی را 
بهعنوان مرکز آموزشی- درمانی در کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه اخذ و متعاقباً قرارداد با سازمانهای بیمهگر 

منعقد نمایند.

رونوشت : 
       -جناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس جهت اطالع و دستور تهیه مفاد قرارداد موضوع بند ۳، با توجه  به این اصل که 

عزم دولت خدمتگزار به گسترش ارایه خدمات دندانپزشکی برای مردم عزیز با استفاده از امکانات مازاد در اختیار و یا  ایجاد  امکانات جدید در      
دانشگاه های علوم پزشکی و با جلب مشارکت بخش خصوصی و بدون جنبه انتفاع برای دانشگاه می باشد، بنابراین ضرورت  دارد  تا  ارائه دهندگان 

خدمات نیز متعهد گردند که خدمات تخصصی دندانپزشکی را با رقمی پایین تر از قیمت خصوصی ( حداکثر دو سوم کا) به مردم ارایه نمایند
-جناب آقای دکتر الریجانی معاون محترم آموزشی جهت اطالع و اقدام الزم

-جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان جهت اطالع و اقدام الزم
-جناب آقای دکتر سیاری معاون محترم بهداشت جهت اطالع و اقدام الزم

-جناب آقای دکتر رضوی مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت اطالع 
-جناب آقای دکتر جغتایی سربازرس و سرپرست محترم هیات بازرسی مستقر در وزارت بهداشت جهت اطالع 

-جناب آقای دکتر عسگری دبیر محترم شورای سالمت دهان جهت اطالع و اقدام الزم
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خدمات آموزشی ارایه می نمایند، از محل درآمد بخشهای آموزشی- درمانی کارانه تعلق خواهد گرفت.
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دانشگاه های علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی موظفند تا پایان سالجاری شرایطی را فراهم نمایند که مجوز  -۷
مراکز خدمات تخصصی دندانپزشکی و سایر کلینیك های درمانی درون و یا وابسته به دانشکده دندانپزشکی را 
بهعنوان مرکز آموزشی- درمانی در کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه اخذ و متعاقباً قرارداد با سازمانهای بیمهگر 

منعقد نمایند.


