
 البراتوار پروتس هاي دندانيآئين نامه تأسيس 
 

الثشاتٛاس پشٚتض٘بي دٔذأي ثٗ ِذٍي اعالق ِي ؽٛدوٗ عجك ضٛاثظ ٚ ِمشسات ٚصاست ثٙذاؽت ٚ دسِبْ ٚآِٛصػ - 1

دعتگبٖ ٘بي  )پضؽىي پظ اص اخز ِجٛص لبٔٛٔي جٙت عبخـت أٛاع پشٚتض٘بي دٔذأي ِتذشن ٚ ثبثت ٚ اپاليٕظ 

  . (وّىي دايش ِي گشدد

ِجٛص تأعيظ الثشاتٛاس پشٚتض٘بي دٔذأي ثشاي ِتمبضيبْ ـبسغ اٌتذصيً سؽتٗ وبسدأي تىٕغيٓ پشٚتض٘بي دٔذأي صبدس - 2

.  ِي گشدد 

 ِي ثبؽٕذ ٔيض دسصٛست 1364ثشاي ِتمبضيبٔي وٗ داساي ِذسن تىٕغيٓ تجشثي الثشاتٛاس دٔذأي لبْٔٛ ِصٛة  : 1تجصشٖ 

. تبئيذ صالديت پشٚأٗ تأعيظ صبدس ِي گشدد 

ثشاي ـبسغ اٌتذصيً ديپٍُ پشٚتض٘بي دٔذأي ٕ٘شعتبْ تشثيت تىٕغيٓ پشٚتض دٔذأي دأؾگبٖ ؽٙيذ ثٙؾتي  : 2تجصشٖ 

.  ٔيض پشٚأٗ تأعيظ صبدس ِي گشدد 

وٗ ِتمبضي  (ثٙذاس تجشثي دٔذاْ ٚ وّه دٔذأپضؽىبْ تجشثي ) 5ثٗ آْ عذٖ اص داسٔذگبْ پشٚأٗ ِجٛص تجصشٖ  : 3تجصشٖ 

تعٙذ ثٗ عذَ استجبط ثب ثيّبس، ‘ تأعيظ الثشاتٛاس ثبؽٕذ دس صٛست تبئيذصالديت ِؾشٚط ثٗ تذٛيً پشٚأٗ ٘بي ِزوٛس 

. پشٚأٗ تأعيظ دادٖ خٛا٘ذ ؽذ 

 وٗ داساي پشٚأٗ اص ٚصاست ثٙذاؽت دسِبْ ٚ آِٛصػ 54ثشاي وّه تىٕغيٓ ٘بي دٔذأغبصي تجشثي عبي  : 4تجصشٖ 

. پـضؽىـي ثبؽذ ٔيـض پشٚأـٗ تأعيظ صبدس ِي گشدد 

. ثشاي ٘ش ِتمبضي ٚاجذ ؽشايظ ٚ صالديت ـمظ ِجٛص تأعيظ يه الثشاتٛاس صبدس ِي گشدد - 3

 شرح وظايف مؤسس البراتوار 

دفظ سعبيت ؽئٛٔبت اعالِي ، اخاللي ، دشـٗ اي دس ِذيظ وبس  - 1

سعبيت وبًِ اصٛي ثٙذاؽتي ٚ وٕتشي عفٛٔت ّ٘بٕ٘گ ثب دٔذأپضؽه ِعبٌج  - 2

 (ثشاعبط ٔٛع ِجٛص صبدس ؽذٖ  )عبخت أٛاع پشٚتض٘بي ِتذشن ٚ ثبثت ٚ اپاليٕظ ٘بي د٘بْ ٚ ـه ٚ صٛست - 3

تأعيظ ٚ تذاسن تجٙيضات ٚ ٌٛاصَ ِٛسد ٔيبص  - 4

تأعيظ وبدس ـٕي ٚاجذاٌؾشايظ دس الثشاتٛاس ِغبثك ثب ؽشايظ ؽبؼالْ ـٕي  - 5

سعبيت ٚ اجشاي ٔظشيبت ٚ پيؾٕٙبدات عٍّي ٚ ـٕي دٔذاْ پضؽه ِعبٌج  - 6

اجشا ٚ سعبيت وٍيٗ ِمشسات ، ضٛاثظ ، دعتٛساٌعًّ ٘بي ِصٛة ٚصاست ثٙذاؽت ٚ دسِبْ ٚ آِٛصػ پضؽىي  - 7

عيٕه ِذبـظ ٚ دعتىؼ ٕ٘گبَ ‘ سعبيت اصٛي ايّٕي ثٙذاؽت ِذيظ ٚ دشـٗ دس ِذً وبس ِبٕٔذ اعتفبدٖ اص عّعه - 8



وبس  

ثجت عٛاثك ثشاي وٍيٗ عفبسؽبت دٔذاْ پضؽىبْ ٚ ِشاوض دسِبٔي دٔذاْ پضؽىي عشؾ لشاسداد  - 9

ٔظبست ثش ِشادً ِختٍؿ عشادي ، عبخت ٚ دفظ اصٛي عٍّي ٚ ـٕي - 10

ٔظبست وبًِ ثش تٙيٗ ٚ ِصشؾ ِٛاد الثشاتٛاسي  - 11

دٔذاْ پضؽه ِعبٌج   (دعتٛساٌعًّ  )تغجيك ٚعيٍٗ عبختٗ ؽذٖ ثب دعتٛس وبس - 12

ٔظبست ثش عٍّىشد وبسوٕبْ ٚ آِٛصػ ديٓ خذِت آٔٙب  - 13

. ِجٛص وبس الثشاتٛاس پشٚتض٘بي دٔذأي لبثً ٚاگزاسي ثٗ ؼيش ّٔي ثبؽذ - 4

.  ٘شگٛٔٗ تؽييش ٚ أتمبي ِذً الثشاتٛاس ثبيذ پظ اص وغت ٔظش اص دأؾگبٖ ِشثٛعٗ ثبؽذ - 5

٘شگٛٔٗ تؽييش دس ؽبؼالْ ـٕي ثب تٛجٗ ثٗ سعبيت ـصً عَٛ آئيٓ ٔبِٗ ِي ثبيغت  : تجصشٖ 

. ثالـبصٍٗ ثٗ اعالع دأؾگبٖ ِشثٛعٗ سعبٔذٖ ؽٛد 

دس صٛستي وٗ ِغئٛي الثشاتـٛاس ثـٗ داليٍي ِٛجٗ لصذ تعغيً ٚ أذالي الثشاتٛاس سا داؽتٗ ثبؽذ ثبيغتي ِشاتت ثٗ - 6

.  اعالع دأؾگبٖ ِشثٛعٗ اعالَ گشدد 

اص لجيً پزيشػ ثيّبس، ِعبيٕٗ ، اِتذبْ پشٚتض ، تغجيك سٔگ دٔذاْ  )الثشاتٛاس ثـٗ ٘يچ ٚجٗ دك پزيشػ ِغتميُ ثيّبس - 7

. سا ٔذاسد  (... ٘ب لبٌت گيشي ٚ 

.  ٔصت پشٚأٗ تأعيظ ٚ وبست ؽبؼٍيٓ ـٕي دس ِذً الثشاتٛاس اٌضاِي اعت - 8

الثشاتٛاس پشٚتض٘بي دٔذأي ثبيذ ـبلذ ٘شگٛٔٗ تجٙيضات ؼيش ضشٚسي ِبٕٔذ صٕذٌي ٚ يٛٔيت دٔذأپضؽىي ثبؽٕذ دس ؼيش - 9

. ايٓ صٛست ِؾّٛي ـصً چٙبسَ آئيٓ ٔبِٗ تخٍفبت ِي گشدٔذ 

.  الثشاتٛاس پشٚتض٘بي دٔذأي ِي ثبيغت تبثٍٛي ِشثٛعٗ سا ِغبثك ثب ؽشايظ وٗ دس ريً اعالَ ِي گشدد ٔصت ّٔبيٕذ - 10

.  عبٔتي ِتش ثذْٚ تصٛيش ثبؽذ 50 * 70اثعبد تبثٍٛ - 

. عٕٛاْ تبثٍٛ ِي ثبيغت ِغبثك ثب پشٚأٗ تأعيظ ثبؽذ - 

تٙيٗ ثشگ دعتٛس کبس الثشاتٛاس - 11

 4*5/1تٙيٗ ِٙش الثشاتٛاس ثشاثش ِٕذسجبت پشٚأٗ تبعيظ ثٗ اثعبد - 12

. اعتفبدٖ اص عٕبٚيٓ اضبـي وٗ دس پشٚأٗ تأعيظ روش ٔگشديذٖ ِّٕٛع ِي ثبؽذ : تجصشٖ 



الثشاتٛاسپشٚتض٘بي دٔذأي ٍِضَ ثٗ سعبيت ِؾخصبت ـٕي اعتبٔذاسدِٚغٍٛة ، تجٙيضات ٍِٚضِٚبت ـٕي الصَ ِي - 13

. ثبؽٕذ 

. الثشاتٛاس اص ٔٛس وبـي ثشخٛسداس ٚ اص ٔظش ثٙذاؽتي ِغٍٛة ثبؽذ - 1-13

. الثشاتٛاس اص تٙٛيٗ وبـي ثشخٛسداس ثبؽذ - 2-13

. وؿ ٚ ديٛاس الثشاتٛاس لبثً ؽغتؾٛ ٚ ضذعفٛٔي وشدْ ثبؽذ - 3-13

دس صٛست  (... اتبق پشٚتض ثبثت ، وشَ وجبٌت ، گ چ سيضي ٚ ِفً گزاسي ٚ پشداخت ٚ  )لغّت ٘بي ِختٍؿ الثشاتٛاس - 4-13

. ـعبٌيت ِي ثبيغت ثٗ صٛست ِجضا دس ٔظش گشـتٗ ؽٛد 

دس صٛستي وـٗ ِغئٛي الثشاتٛاس پشٚتض ٘بي دٔذأي اص ضٛاثظ ٚ ِمشسات آئيٓ ٔبِٗ تخغي ّٔبيذ ثٗ ؽشح ريً الذاَ - 14

.  خٛا٘ذ ؽذ 

. تزوش ؽفب٘ي ثب ليذ ِٛضٛع دس صٛست جٍغٗ ثبصسعي ِذً تٛعظ دأؾگبٖ عٍَٛ پضؽىي ري سثظ - 1-14

اخغبس وتجي تٛعظ دأؾگبٖ عٍَٛ پضؽىي ريشثظ  - 2-14

ٌؽٛ ِٛلت پشٚأٗ وبس ٚ تعغيٍي الثشاتٛاس ثٗ ِذت يه تب عٗ ِبٖ تٛعظ دأؾگبٖ ثب ّ٘بٕ٘گي ِؾبٚس ِذتشَ ِعبْٚ - 3-14

عالِت ٚ سئيظ اداسٖ اِٛس پشٚأٗ ٘ب 

ٌؽٛ دائُ پشٚأٗ وبس ٚ تعغيً دائّي الثشاتٛاس تٛعظ ِؾبٚس ِذتشَ ِعبْٚ عالِت ٚ سئيظ اداسٖ اِٛس پشٚأٗ ٘ب - 4-14

 لبْٔٛ ِشثٛط ثٗ ِمشسات اِٛس 3ثب ِتخٍفيٕي وٗ دس اِٛس دسِبٔي دٔذاْ پضؽىي دخبٌت ّٔبيذ ثشاعبط تجصشٖ - 15

.  پضؽىي ٚ داسٚيي ِٛاد خٛسدٔي ٚ آؽبِيذٔي ثشخٛسد خٛا٘ذ ؽذ 

 عبي ثٛدٖ ٚ تّذيذ آْ ِٕٛط ثٗ ؽشوت دس دٚسٖ ثبصآِٛصي اداسٖ 2اعتجبس پشٚأٗ تأعيظ الثشاتٛاس پشٚتض٘بي دٔذأي - 16

.  عالِت د٘بْ ٚ دٔذاْ ِي ثبؽذ 

 مراحل صدور مجوزهاي قانوني

: ِذاسن ِٛسد ٔيبص  (اٌؿ 

اسائٗ دسخٛاعت وتجي اِضبء ؽذٖ ِتمبضي وٗ ثٗ اِضبي ِعبٚٔت دسِبْ ٚ ِذيشيت دسِبْ سعيذٖ ٚ ثجت دـتش دثيشخبٔٗ - 1

. گشديذٖ ثبؽذ 

جٙت ِتمبضيبْ ؽجىٗ ٘بي تذت پٛؽؼ دأؾگبٖ ضشٚسي اعت دسخٛاعت اص عشيك  : تجصشٖ 

.  ؽجىٗ ثٙذاؽت ٚ دسِبْ ِشثٛعٗ اسائٗ گشدد 



. (ـشَ ٘ب پظ اصاسائٗ دسخٛاعت تٛعظ ٚادذصذٚسپشٚأٗ ٘ب ثٗ ِتمبضي تذٛيً دادٖ ِي ؽٛد )تىّيً ـشَ ٘بي ِشثٛعٗ - 2

:  اسائٗ يىي اص ِذاسن صيش - 3

 (گٛا٘ي پبيبْ عشح يب عذَ ٔيبص ثٗ ّ٘شاٖ تبئيذيٗ اداسٖ وً  )اصً گٛا٘ي ٔبِٗ وبسدأي پشٚتض٘بي دٔذأي - 

 ( 1354وّه تىٕغيٓ تجشثي دٔذأغبصي عبي  )اصً ِذسن وبس دٔذاْ عبصاْ - 

  1364تىٕغيٓ تجشثي الثشاتٛاس عبي - 

  1354ديپٍُ پشٚتض دٔذأي ؽٙيذ ثٙؾتي - 

  5ِجٛص تجصشٖ - 

ثٙذاس تجشثي دٔذاْ  - 

وّه دٔذاْ پضؽه تجشثي  - 

اصً ٚ تصٛيش وبست پبيبْ خذِت ٔظبَ ٚظيفٗ يب ِعبـيت  - 4

  3 * 4 لغعٗ عىظ 4- 5

گٛا٘ي عذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشي  - 6

گٛا٘ي عذَ اعتيبد  - 7

تصٛيش وبًِ صفذبت ؽٕبعٕبِٗ  - 8

 (ثشاي ـبسغ اٌتصيالْ دأؾگب٘ي )تغٛيٗ دغبة صٕذٚق سـبٖ دأؾجٛيبْ - 9

اصً ٚ وپي ٚ وبست ٚاوغيٕبعيْٛ عٍيٗ ٘پبتيت ٚ صذت عالِت  - 10

اصً ٚ وپي گٛا٘ي عذَ ٔيبص دس عبعبت ؼيش اداسي جٙت ِغتخذِيٓ دٌٚت  - 11

اسائٗ تصٛيش يب ؽّبسٖ کذ ٍِي  - 12

دس خصٛؿ گٛا٘ي عذَ عٛء پيؾيٕٗ ويفشي ٚ گٛا٘ي عذَ اعتيبد ٚکبست ثٙذاؽتي ِىبتجٗ اص عشيك دأؾگبٖ : تٛضيخ 

ثذيٙي اعت پي گيشي دس ِٛسد ٚصٛي پبعخ گٛا٘ي . پظ اص اسائٗ عبيش ِذاسن ـٛق تٛعظ ِتمبضي أجبَ ِي پزيشد 

.  ٘ب ثٗ عٙذٖ ِتمبضي ِي ثبؽذ 

پظ اص تىّيً ِذاسن پشٚٔذٖ جٙت تبئيذٚاخز ؽّبسٖ سديؿ اختصبصي ثٗ اداسٖ عالِت د٘بْ ٚ دٔذاْ اسعبي   (ة 



.  ِي گشدد 

.  پظ اص تبئيذ ِذاسن ، وبسؽٕبعي اص ِىبْ الثشاتٛاس ٚ تجٙيضات تٛعظ وبسؽٕبعبْ دأؾگبٖ أجبَ ِي پزيشد  (ج 

دس صٛست تبئيذ ِىبْ ٚ تجٙيضات الثشاتٛاس، ِذاسن ِؾشٚدٗ ريً تٛعظ ِتمبضي ثٗ ٚادذ صذٚس پشٚأٗ ٘ب اسائٗ  (د 

.  ِي گشدد 

عٕذ ِبٌىيت يب اجبسٖ ٔبِٗ ِعتجش ثب روش پالن ثجتي - 

ِجٍػ ٚؽّبسٖ دغبة اص عشيك کبسؽٕبعبْ ٚادذ صذٚس پشٚأٗ ٘ب ثٗ ِتمبضي )ـيؼ ثبٔىي عجك دعتٛساٌعًّ ِشثٛعٗ - 

. (اعالَ خٛا٘ذ گشديذ،ِجبٌػ جٙت تٙشاْ ٚعبيش ؽٙشعتبْ ٘ب ِتفبٚت ِي ثبؽذ

صذٚس پشٚأٗ تأعيظ الثشاتٛاس پشٚتض دٔذاْ   (ٖ 

تذٛيً پشٚأٗ صبدس ؽذٖ ثٗ ِتمبضي   (ٚ 

 . پشٚأٗ تأعيظ ـمظ ثٗ ِتمبضي تذٛيً دادٖ ِي ؽٛد : تٛضيخ 

 


