
انت دھان و دندان مرکز بھداشت استشرح وظایف واحد بھداش  

  

دولتی،تحقیق در  وگرداوري اطالعات جمعیتی شهرستانها، توزیع جغرافیایی واحدهاي ارائه کننده خدمات ائم از خصوصی -1
ن و دندان مردم منطقهدهامورد روشهاي زیستی و عادتهاي غذایی رایج در مناطق مختلف استان و آثار احتمالی آنها در سالمت   

امین نیروهاي مورد تتهیه فهرست پرسنل درگیر در بخش بهداشت دهان و دندان اعم از خصوصی و دولتی و برنامه ریزي جهت -2
 نیاز بخش دولتی

تدوین برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان و تنظیم بودجه اجرایی آن-3  

دهان و دندان شبکه هاي بهداشت و درمان تابعهپایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی بهداشت -4  

تنظیم و اجراي برنامه بازآموزي پرسنل مرتبط-5  

برآورد و درخواست به موقع مواد،تجهیزات و لوازم مورد نیاز و پیگیري جهت تامین آنها-6  

کنترل منظم مواد و لوازم موجود در انبار از نظر کمی و کیفی-7  

سرویس تجهیزات دندانپزشکی برنامه ریزي براي نگهداري و-8  

مشارکت در اجراي طرحهاي تحقیقاتی کشوري و استانی-9  

مشارکت و پیگیري جهت تعیین میزان فلوراید آبهاي آشامیدنی شهرستان-10  

اجراي برنامه فلوراید تراپی در مناطق مورد نیاز شهرستان-11  

ین گزارش ادواري براي ستاد ه بازخوراند براي شهرستان ها و تدودریافت و تحلیل گزارشات فعالیتها در شهرستانهاي تابعه،تهی-12
 مرکزي

استفاده از وسایل ارتباط جمعی براي آموزش همگانی بهداشت دهان و دندان-13  

همکاري و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در جهت ارتقا فرهنگ بهداشت دهان و دندان-14  

ن در زمان تعیین شدهارسال فرمهاي آماري مربوط به ستاد استا-15  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شرح وظایف بھداشت دھان و دندان

 

 شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
 
 

 1-  بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها

 2- (شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه هاي بهداشت و مدارس

استراتژیهاي کلی وتنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها  تهیه و -3  

راکز تابعهمتعیین و اعمال ضابطه اي براي توزیع منابع ( نیروي انسانی، وسایل و مواد .... ) بین  -4 

  5- برنامه ریزي گزینش مطلوب نیروهاي دندانپزشکی جهت ورود به سیستم

یزي، هماهنگی و نظارت برارائه خدمات بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدفبرنامه ر -6 

دندان برآورد و تامین منابع و امکانات مورد نیاز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و  -7 

رحهاي طبرگزاري جلسات آموزشی وتوجیهی مسئولین مراکز و دندانپزشکان در خصوص دستورالعملها و 
 8- اجرایی

 9-هماهنگیهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

نظارت بر اجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها   -10 

 11- نظارت و پایش از کلیه واحدهاي دندانپزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه

تحت پوشش نظارت و ارزشیابی نیروهاي شاغل در واحدهاي  -12 

  13-پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت 

هماهنگی و نظارت برسرویس و تعمیر یونیتها و تجهیزات دندانپزشکی-14   

جمع آوري و تحلیل اطالعات و آمار فعالیت ها و گزارش به معاونت بهداشتی-15   

مراکز تحت عایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت دربرنامه ریزي، هماهنگی و نظارت درخصوص ر-16  
 پوشش

انبرنامه ریزي، هماهنگی و نظارت در طرح هاي استانی و کشوري در زمینه بهداشت دهان ودند -17 

برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتی -18  

ب، والدین، مربیان و معلمین داوطلبرنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان  -19 

 20- برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش

مشارکت در فعالیتهاي تحقیقاتی و پژوهشی-21    
 

 



 
 

دندان و دهان بهداشت 	کارشناس 	شرح وظایف  

 
 

هاي بهداشت و مدارسشناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه   )-1 

اطالع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد واحد-2   

پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت غرب تهران-3    

هماهنگیهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها-4   

بهداشتی درمانی با اولویت گروه هدفهماهنگی ونظارت برارائه خدمات -5   

همکاري در تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان-6    

همکاري در برنامه ریزي گزینش مطلوب نیروهاي دندانپزشکی جهت ورود به سیستم-7   

اهنگی سایر واحدهان و دندان با همتنظیم و پیشنهاد برنامه باز آموزي کارکنان رده هاي مختلف در زمینه بهداشت دها-8   

تهیه فهرست کاملی از موجودي وسایل، تجهیزات و مواد دندانپزشکی-9    

توجه به نگهداري، سرویس و تعمیر یونیتهاي دندانپزشکی-10    

جمع آوري آمار ارائه خدمات در واحدهاي دندانپزشکی و تحلیل آن و ارسال به معاونت بهداشتی-11   

بازدید از واحدهاي دندانپزشکی مراکز تابعه نظارت و-12     

برآورد و درخواست به موقع مواد، تجهیزات و وسایل مورد نیاز وپیگیري تامین آنها-13     

ي صحیح فایلینگ و منطبق با اصولدقت در بایگانی سوابق اطالعات و آمار بر اساس روش ها  -14 

ویژه دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلبتهیه و توزیع کتب، جزوات، رسانه هاي آموزشی    -15 

برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتی-16    

برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدین، مربیان و معلمین داوطلب-17   

آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت جهت تعیین فلوراید-18    

ششبرنامه ریزي، هماهنگی ونظارت درخصوص رعایت اصول استریلیزاسیون وکنترل عفونت درمراکز تحت پو-19    

کز بهداشت تنظیم واجراي طرحهاي پژوهشی درسطح شهرستان و مشارکت در اجراي طرحهاي تحقیقاتی که از طریق مر-20
 استان ابالغ و اجرا می شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  



دندانپزشک 	شرح وظایف  
 
 

 1-(شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی( خانه هاي بهداشت و مدارس 

اطالع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد مرکز-2   

هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم-3   

درمانیپایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی -4   

ارائه خدمات بهداشتی درمانی الزم به مراجعین با اولویت گروه هدف-5   

قبول ارجاع از پایگاه هاي بهداشتی و خانه هاي بهداشت-6   

آموزش چهره به چهره به کلیه مراجعین-7   

آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههاي غیر تخصصی در منطقه تحت پوشش-8   

موزش مدیران ، مربیان مهد کودکهاي منطقه تحت پوششآ-9   

آموزش رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی-10     

جلب همکاري مدیران و مربیان مدارس تحت پوشش براي اجراي طرح ها در مدارس-11   

برگزاري کالس هاي آموزشی براي پرسنل بهداشتی-12   

پنج و هفتم بارداريمراقبت از زنان باردار در ماههاي سه، -13   

ندانهاي غیر قابل دارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز زنان تا یک سال پس از زایمان( ترمیم، جرمگیري، کشیدن -14
 (نگهداري

ر قابل نگهداريسال( ترمیم، جرمگیري، کشیدن دندانهاي غی 6ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان زیر -15  ) 

قابل نگهداري سال( ترمیم، جرمگیري، کشیدن دندانهاي غیر 14-6دمات بهداشتی درمانی مورد نیاز کودکان ارائه خ-16  ) 

ارجاع موارد الزم به مراکز تخصصی-17   

تکمیل روزانه دفتر ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان روزانه-18    

گزارش عملکرد به مرکز بهداشت شهرستان-19   

سیون وکنترل عفونت درمراکز دندانپزشکیرعایت اصول استریلیزا-20   

حفظ،نگهداري تجهیزات و وسایل دندانپزشکی-21  

نپیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعالم به موقع به مرکز بهداشت شهرستا-22   

ندانشت دهان ودمشارکت در کلیه طرح ها، تحقیقات، برنامه ها و دستورالعمل هایی ابالغی از واحد بهدا-23    

ر واحد دتحویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود -24 
 دندانپزشکی

شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان ودندان-25   

همکاري در تهیه مطالب آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف-26  
 

 
 
 
 

   



کاردان بهداشت دهان ودندان مستقردر واحد دندانپزشکی وظایف  
 
 
  

 1- ( ...شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی ( خانه هاي بهداشت و مدارس ، مهد کودك ،  

اطالع از جمعیت تحت پوشش ( گروههاي هدف ) و نصب آن به برد مرکز-2  

هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم-3   

ي باردار، مادران سال، خانمها 14بهداشت دهان و دندان به مراجعین ، به خصوص به گروههاي هدف ( کودکان زیر  آموزش-4 
  ( یکسال پس از زایمان

ژل، وارنیش،  ارائه خدمات بهداشتی پیشگیري مورد نیاز مراجعین با اولویت گروه هدف ( فلوراید تراپی موضعی با-5 
یشورسیالنت تراپی و پالیشینگ پرگردگیهاجرمگیري،برساژ و پروفیالکسی،ف  )  

  6-آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش به صورت گروهی و چهره به چهره 

  7-پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی 

 و گروهی 	صورت درمانی تحت پوشش به آموزش کاردان و کارشناس بهداشت خانواده شاغل در پایگاهها و مراکز بهداشتی-8 
چهره به چهره  

برگزاري کالسهاي آموزشی براي پرسنل بهداشتی تحت پوشش-9    

آموزش رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی-10    

آموزش مدیران، معلمین، مربیان بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش-11    

ن و دندان جهت پوشش در اجراي برنامه هاي کشوري و منطقه اي سالمت دهاجلب همکاري مدیران و مربیان مدارس تحت -12 
  دانش آموزان مدارس

آموزش مدیران ، مربیان مهد کودکهاي منطقه تحت پوشش-13    

ر مراکز بهداشتی دسال، خانمهاي باردار، یکسال پس از زایمان )  14معاینات دهان و دندان گروه هدف ( کودکان زیر -14 
  درمانی

هداشتی درمانیمعاینات دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و ارجاع جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز ب-15    

مراکز  معاینات دهان و دندان کودکان تحت پوشش مهد کودك ها و ارجاع جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به-16  
  بهداشتی درمانی

العات و جمع آوري اط استانی و کشوري در زمینه دهان و دندان شامل معاینه، تکمیل فرمها،مشارکت در طرحها و تحقیقات -17 
  انجام خدمات تحت شرح وظیفه

رعایت اصول استریلیزاسیون و کنترل عفونت در واحد بهداشت دهان و دندان-18    

حفظ و نگهداري تجهیزات دندانپزشکی و اعالم به موقع نقایص تجهیزات-19    

بینی مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز و اعالم به موقع آن به مرکز بهداشت شهرستان پیش-20    

تهیه گزارش عملکرد و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان-21     

تکمیل دفتر روزانه خدمات بهداشت دهان و دندان-22    

همکاري در تهیه مطالب آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف-23    



ر واحد دویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود تح-24 
 دندانپزشکی

شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان و دندان-25   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لیست اسامی ستادي واحد دهان و دندان

   

 دکتر ناصر عباسی     (کارشتاس مسئول  واحد دهان و دندان  -1

        

  

  لیال امیرحمیدي جهرمی  (کارشناس واحد دهان و دندان -2

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


