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معاونت درمان

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

موضوع :نحوه محاسبه آموزش سالیانه مشمولین البراتوارهای پروتز دندانی
با سالم و احترام
پیرو استعالم مکرر همکاران درخصوص چگونگی پذیرش ومحاسبه گواهی شرکت در دوره آموزش متقاضیان
دریافت وتمدید مجوز فعالیت البراتوارهای پروتز دندانی ،موارد ذیل جهت استحضار واقدام الزم ایفاد می گردد.
 - 1همانگونه که قبال نیز اعالم گردیده تازمان ابالغ آیین نامه ویا دستورالعمل جدید ،مبنای پذیرش مدارک
برای صدور وتمدید مجوز فعالیت البراتوار پروتز های دندانی دستورالعمل شماره 1/11111ب س
مورخ ( 28/4/03پیوست) معاونت محترم سالمت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و اصالحیه
شماره 433/1811د مورخ (پیوست) معاونت محترم درمان وزارت یادشده می باشند.
 - 8مطابق دستورالعمل شماره 1/11111ب س مورخ  28/4/03شرکت در آموزشهای دوره ای و دریافت
گواهی برای تمامی فعالین البراتوارهای پروتز دندانی اعم از دانشگاهی وغیر دانشگاهی الزامی می باشد.
 - 0برابر مفاد بخشنامه شماره /181111ب س مورخ  21/9/1معاون محترم درمان وزارت  ،و بند اول
بخشنامه شماره /438/13108د مورخ  98/18/11این دفتر ،برگزاری هرگونه دوره صرفا پس از اخذ
مجوز معاونت درمان (در حال حاضر این دفتر) امکانپذیر می باشد.
 - 4برابر بند دوم بخشنامه شماره /438/13108د مورخ  98/18/11صدور هرگونه گواهی بایستی با اجازه
و کد اختصاصی دریافتی از این دفتر بوده واز طریق اتوماسیون اداری به معاونت های درمان دانشگاهها
ارسال گردد .لذا گواهی ها یی که فاقد این شرایط هستند بدون ارزش وقابل پذیرش نمی باشند.
 - 1به منظور ارتقاء وبه روز بودن اطالعات علمی وحرفه ای فعالین البراتوارهای پروتز دندانی  ،تمامی فارغ
التحصیالن رشته البراتوار پروتزهای دندانی  ،پس از فراغت از تحصیل ،ملزم به شرکت در دوره های
مجاز ودریافت گواهی معتبر می باشند.الزم به ذکر است مهلت شروع آموزش سالیانه برای نامبردگان
حداکثر تا  3ماه پس از فارغ التحصیلی خواهد بود.
 - 3کفایت میزان آموزش برای هر نفر در سال (از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند ) حداقل 43ساعت بوده
که بایستی در همان سال انجام پذیرد .گواهی معتبر گذراندن آموزش فوق به عنوان یکی از مدارک مورد
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نیاز جهت صدور وتمدید مجوز فعالیت البراتواری می باشد ،که تمامی متقاضیان بایستی هنگام
درخواست مجوز ،تحویل معاونت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه نمایند.
 - 1چنانچه فردی در یکسال بیشتر از 43ساعت گواهی آموزشی دریافت نماید ،میزان ساعت اضافه قابل
ذخیره واستفاده برای سایر سالها نخواهد بود.
 - 2گواهی های سالیانه(به ازای هرسال یک گواهی آموزشی) تا پایان سال 1090قابل پذیرش می باشند.
 - 9افراد فاقد مدرک دانشگاهی که صالحیت حرفه ای آنان به تایید این وزارت رسیده ومجوز فعالیت
دریافت نموده ویا می نمایند نیز مشمول این بخشنامه می باشند.
خواهشمند است دستورفرمایید ضمن اقدام برابر مفاداعالمی  ،مراتب به نحو مقتضی به اطالع مشمولین
رسانیده شود.

