آیین نامه نحوه تبدیل تعهد عام به خاص در حین دوره دستیاري
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
مقدمه:
در دوران دستیاری ،تغییر نوع تعهد از عام به خاص ،مشروط بر ارايه درخواست مکتوب داوطلب و موافقت
دانشگاه و كمیسیون جايابی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی امکان پذير بوده است  .هم
اكنون درجهت تجمیع مقررات مربوطه اين آيین نامه تدوين شد:
ماده  :1دستورالعمل اجرايی اين آيین نامه در مورد نحوه اعالم نیاز به افرادی كه با استفاده از تعهد عام در
آزمون دستیاری پذيرفته شده و در سال آخر دستیاری مايل به سپردن تعهد خاص می باشند و ساير موارد
مرتبط ،توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تهیه و به دانشگاه ها ابالغ گردد.
ماده  :2بازه زمانی خاصی ازطريق دبیرخانه شورا به كلیه دانشگاه ها و هم زمان از طريق سايت دبیرخانه
جهت اطالع و مراجعه داوطلبان متقاضی تعهد خاص به دانشگاه های محل تعهد مشخص و اعالم گردد.
ماده  :3دانشگاه ها ملزم به بررسی تعداد مورد نیاز متعهد خاص و اعالم ظرفیت پذيرش خود حداقل  2ماه
قبل از بازه زمانی اعالم شده به دبیرخانه باشند.
ماده  :4دبیرخانه ملزم به جمع بندی اطالعات وتهیه جدول واحد از اعالم نیازهای كلیه دانشگاه ها و
قرارگیر ی آن در سايت دبیرخانه جهت اطالع كلیه افراد متقاضی حداقل يک ماه قبل از موعد مراجعه
داوطلبان می باشد.
ماده :5داوطلبان باتوجه به اطالع رسانی های قبلی و رويت جدول مذكور فقط در بازه زمانی مورد نظر می
توانند به دانشگاه های محل تعهد مراجعه و درخواست خود را ارائه نمايند.
ماده  :6دانشگاه ها پس از بررسی موارد می بايست اسامی منتخبین را با امضای باالترين مقام مسئول
)رئیس دانشگاه (در قالب يک جدول واحد به دبیرخانه اعالم نمايند.
ماده  :7اعالم نیازهای فوق در كمیسیون جايابی بررسی و نتیجه آن به دانشگاه ها اعالم می گردد.
ماده :8افراد موظفند حداكثر ظرف مدت 2ماه به دانشگاه مورد نظر تعهد محضری بسپارند و يک نسخه از
تعهد فوق توسط دانشگاه مربوطه به دبیرخانه ارسال گردد.
ماده  :9در صورت تبديل تعهد عام به خاص ،امکان اعاده به وضعیت سابق) تعهد عام (وجود ندارد.
ماده :11در مورد خانم های متاهل ،تعهد محضری همسر می بايست به همراه تعهد محضری داوطلب ارسال
گردد.
ماده  :11در خارج از موعد زمانی اعالمی ،هیچ يک ازاعالم نیازهای ارسالی از دانشگاه ها قابل طرح و بررسی
دركمیسیون جايابی نخواهد بود.
ماده  :12سپردن تعهد خاص به دانشگاه های مستقر در شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبريز ،شیراز ،
البرز و قم امکان پذير نمی باشد.
این آیین نامه در سي و چهارمین نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي در  21ماده
تصویب گردید.

