
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 0B۷  ست؟ یچ یسوال متداول عالقه مندان به آموزش دندانساز 

1B ها که عالوه بر فعالیت در زمینه ساخت پروتزهای دندانی به آموزش دندانسازی نیز مشغول بودم، افراد  در این سال

کنم چند مورد بارز آن را مطرح و تا حد  می گرفتند و سؤاالتی داشتند که سعی  مند به حرفه دندانسازی تماس می عالقه

 .امکان پاسخ بدهم

 2B؟ستیدندانساز ک 

  



 

     

 

3B  وظیفه و شغل یک دندانساز بدین ترتیب است که پس از اینکه دندانپزشک از بیمار قالب گیری کرد و این قالب را

دندانپزشک، پروتز دندانی مناسب برای بیمار برای البراتوار ارسال نمود، دندانساز بایستی بر اساس طرح درمان و نظر 

 .را تهیه نماید

 

4B توضیحات این  به  توجه  البراتوار  دندانساز  یک  با  یا  بیمار،  وجه  هیچ به  دندانسازی  و  مستقیم  پذیرش  حق 
 .و غیره را ندارد گیری  قالب ها، دندان  معاینه، امتحان پروتز، تطبیق رنگ 

5B ؟ ستیچ یالبراتوار دندانساز 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B البراتوار دندانسازی به محلی اطالق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پس

.دایر می گردد  ی)دستگاه های کمک ن (از اخذ مجوز قانونی جهت ساخت انواع پروتزهای دندانی متحرک، ثابت و اپالین

  

  



 

  

   

 7Bی اخذ مدرک دندانساز  یهاراه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8B در حقیقت تنها راه دریافت مدرک دندانسازی در ایران شرکت در آزمون سراسری و کسب تراز حد نصاب الزم برای رشته

تکنسین پروتزهای دندانی می باشد. البته این رشته از سطح کاردانی به کارشناسی ارتقاء پیدا کرده بود که متاسفانه 

 .داشته و در مقطع کاردانی دانشجو می پذیردبرگشت به عقب  

9B  در صورت قبولی در کنکور و گذراندن دوره دو ساله تحصیلی می توانید هم به صورت مستقل اقدام به تأسیس البراتور

 .کنید و یا در مراکز دندان پزشکی فعالیت کنید

واهی بوده و   مدرک دندانسازی   با قاطعیت خدمت شما دوست عزیز عنوان می کنم هرگونه وعده در خصوص اعطای 
و  . به هیچ عنوان رسمیت ندارد  افتخاری داشته  نامه در این خصوص داده می شود که فقط جنبه  همچنین گواهی 

  .هیچگونه اعتبار کافی برای دریافت مجوز البراتوار دندانسازی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد 



 

 

  

10B یتجرب ی دندانساز  ای کیآکادم  یدندانساز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11B  دوستان حرفه دندانسازی یک حرفه بشدت مهارت محور است. در کنار مهارت حتما علم و دانش نیز برگ برنده در هر

 .حرفه ای می تواند باشد که دندانسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست 

دندانی را در دانشگاه دنبال کنید و هم اینکه جهت یادگیری این امور، هم می توانید رشته تکنسین پروتزهای 
 .می توانید بصورت تجربی اقدام به یادگیری این حرفه نمایید 

12B بعلت ذات و سیاست آموزشی دانشگاه ها بخصوص در ایران که تمرکز زیادی روی تئوریک کار است، دوستان کمتر

عملی مربوطه وجود دارد اما به قول اساتید باید شاگردی  مهارت الزم را در دانشگاه بدست می آورند. البته کالس های  

کرد و توصیه خود اساتید نیز این است که در کنار تحصیل، خارج از دانشگاه با کارآموزی و یا کار در البراتوارها در شرایط 

 .واقعی کار کنند

13B با توجه به کمبود اطالعات علمی    از طرفی دیگر بسیاری از دوستانی که بصورت تجربی اقدام به مهارت آموزی می کنند

و یا مشخص نبودن اینکه از چه شخصی با چه میزان مهارتی آموزش می بینند، شاهد مشکالت زیادی در کیفیت 

 .ساخت پروتزهای دندانی توسط این عزیزان هستیم

ود تقویت طبق تجربه کاری خودم کسانی را موفق دیدم که کسب علم و مهارت را همچون دو بال برای پرواز خ 
می کنند و در هر سطحی که باشند تشنه یادگیری هستند، حال چه از طریق دانشگاه و چه به صورت تجربی 

 .وارد حرفه دندانسازی شده اند 



 
 

 

 

14B همانطور که در قسمت باالتر توضیح دادم از لحاظ قانونی مجوز تاسیس البراتوار دندانسازی فقط به دارندگان مدرک

 .ندانی اعطا می گردددانشگاهی پروتزهای د

15B اما بعلت اینکه این گروه شغلی در هیچ حالتی اجازه کار برروی بیمار را ندارند و صرفا روی قالب هایی که دندانپزشک

از بیمار تهیه می کند کار کرده و همچنین وظیفه ارتباط با بیمار و تمام مسئولیت درمان برعهده خود دندانپزشک  

ر این زمینه بصورت دندانساز تجربی فعالیت می کنند و دولت در موضوع البراتوارهای  خواهد بود، افراد بسیاری د

بدون مجوز ورود نکرده و تا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، اقدامی نمی کند. همچنین این سال ها جامعه 

 . دندانسازان ایران در صدد ساماندهی دندانسازان تجربی می باشد

16B ؟کرد  هیشود ته یز کجا مرا ا یمدرک معتبر دندانساز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17B دوستان مراقب باشید چون در فضای مجازی در این زمینه بسیار کالهبرداری می شود. هیچگونه مدرکی جز مدرک

فارغ التحصیلی رشته پروتز دندان در این زمینه اعتبار ندارد. راه دریافت آن هم تنها قبولی در کنکور تجربی و تحصیل  

 .پروتز دندان است در رشته 

 .این رشته اصال بدون کنکور نیست 

 

  



 

 

 

18Bرانیدر ا یدندانساز  یشغل تیموقع 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

19B  (بیماران) حقیقت این است که روز به روز با توجه به شروع افزایش میانگین سنی مردم ایران به تعداد درمان خواهان

 .در حوزه سالمت افزوده می شود

20B  نگاه دقیق تر به حوزه دندانپزشکی، رشد چشمگیری را شاهد بوده ایم و سرمایه گذاران زیادی وارد  در پی این نیاز و با

این بخش شده اند. از رشد تعداد کلینیک های دندانپزشکی می توانید به خوبی این موضوع را درک کنید. از موارد  

 .زیبایی تا ایمپلنت ها که خوب جای خود را در بازار باز کرده اند

21Bمی کلینیک ها برای ساخت پروتزهای دندانی نیاز به همکاری به دندانساز یا البراتوارهای دندانسازی دارند. در این  تما

سال ها مواردی متعددی داشتیم که کلینیک های دندانپزشکی برای داشتن یک البراتوار اختصاصی افرادی را با تائید  

روتز به مرکز آموزش های دنت معرفی می کردند و ما در مسئول فنی کلینیک (دندانپزشک) برای آموزش ساخت پ 

 .خدمتشان بودیم

 .را به شما با قطعیت اعالم می کنم  بازاری رو به رشد  با توجه به این موضوعات، 

  



 

 

 

22Bی البراتوار دندانساز  انهیدرآمد ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

23B  استناد به آن ها می توانم برایتان عدد  در سایت های خارجی از میزان درآمد مشاغل صحبت می کنند و صد البته با

  .و رقم بیاورم. اما به نظر من این صحیح نیست چون این سوال اساسا اشتباه است 

• 24Bحتی در جایگاه یک شغل، آیا همۀ هم صنفان درآمد یکسانی دارند؟؟!!! 

25B  کمی دارند و در حقیقت درآمد  شما یک دندانپزشک را در نظر بگیرید!!! بارها دیدم دندانپزشکانی که مراجعین بسیار

اصلی این عزیزان از فعالیت در کلینیک های بخش خصوصی است. از سوی دیگر با دندانپزشکی همکاری دارم که 

ماهانه چند صد میلیون از مطب شخصی خود درآمد دارد. جدا از اینکه سهامدار اصلی چندین کلینیک دندانپزشکی  

 .نیز می باشد

26Bاین اصًال عمومیت ندارد. تاکید می کنم اصالً   !!!ندانپزشکان خیلی درآمد دارندحال به شما می گویند د 

27B تفکر بیزنسی، میل و جسارت به رشد، تخصص و مهارت، محدود به عدد و رقم خاصی نیست. 

28B  توان اما در مورد حرفه دندانسازی با توجه به موقعیت شغلی رو به رشد، پشتکار خود شخص و مهارت دندانساز، می

 .درآمد بسیار باالیی کسب کرد 

  



 

 

 

29B؟ را آموخت یتوان حرفه دندانساز  یچگونه م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30B  جهت یادگیری دندانسازی، هم می توانید در رشته تکنسین پروتزهای دندان در دانشگاه تحصیل کنید و هم اینکه می

 .توانید بصورت تجربی اقدام به یادگیری این حرفه نمایید

31B  آموزش مرکز تخصصی ساخت پروتزهای دندانی های دنت از چند سال قبل اقدام به برگزاری دوره های جامع  واحد

مندان به حوزه دندانسازی بصورت خصوصی در محیط کاری البراتوار آموزش داده می  دندانسازی کرده است که عالقه

  .آموزندشوند و کار عملی را در کنار مطالب تئوری می 

32B  با ما تماس بگیرید های جامع بصورت کامال علمی و عملی می باشد. اگر سوالی داریدمحتوای دوره .   

https://highdentlab.com/contact-us/

	در سایت های خارجی از میزان درآمد مشاغل صحبت می کنند و صد البته با استناد به آن ها می توانم برایتان عدد و رقم بیاورم. اما به نظر من این صحیح نیست چون این سوال اساسا اشتباه است. 
	جهت یادگیری دندانسازی، هم می توانید در رشته تکنسین پروتزهای دندان در دانشگاه تحصیل کنید و هم اینکه می توانید بصورت تجربی اقدام به یادگیری این حرفه نمایید.
	چگونه می توان حرفه دندانسازی را آموخت؟
	اما در مورد حرفه دندانسازی با توجه به موقعیت شغلی رو به رشد، پشتکار خود شخص و مهارت دندانساز، می توان درآمد بسیار بالایی کسب کرد.
	درآمد ماهیانه لابراتوار دندانسازی
	 دندانساز کیست؟
	 ۷ سوال متداول علاقه مندان به آموزش دندانسازی چیست؟
	در حقیقت تنها راه دریافت مدرک دندانسازی در ایران شرکت در آزمون سراسری و کسب تراز حد نصاب لازم برای رشته تکنسین پروتزهای دندانی می باشد. البته این رشته از سطح کاردانی به کارشناسی ارتقاء پیدا کرده بود که متاسفانه برگشت به عقب داشته و در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
	در صورت قبولی در کنکور و گذراندن دوره دو ساله تحصیلی می توانید هم به صورت مستقل اقدام به تأسیس لابراتور کنید و یا در مراکز دندان پزشکی فعالیت کنید.
	دوستان حرفه دندانسازی یک حرفه بشدت مهارت محور است. در کنار مهارت حتما علم و دانش نیز برگ برنده در هر حرفه ای می تواند باشد که دندانسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
	لابراتوار دندانسازی چیست؟
	از طرفی دیگر بسیاری از دوستانی که بصورت تجربی اقدام به مهارت آموزی می کنند با توجه به کمبود اطلاعات علمی و یا مشخص نبودن اینکه از چه شخصی با چه میزان مهارتی آموزش می بینند، شاهد مشکلات زیادی در کیفیت ساخت پروتزهای دندانی توسط این عزیزان هستیم.
	بعلت ذات و سیاست آموزشی دانشگاه ها بخصوص در ایران که تمرکز زیادی روی تئوریک کار است، دوستان کمتر مهارت لازم را در دانشگاه بدست می آورند. البته کلاس های عملی مربوطه وجود دارد اما به قول اساتید باید شاگردی کرد و توصیه خود اساتید نیز این است که در کنار تحصیل، خارج از دانشگاه با کارآموزی و یا کار در لابراتوارها در شرایط واقعی کار کنند.
	دندانسازی آکادمیک یا دندانسازی تجربی
	 راههای اخذ مدرک دندانسازی
	لابراتوار دندانسازی به محلی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی جهت ساخت انواع پروتزهای دندانی متحرک، ثابت و اپلاینن (دستگاه های کمکی) دایر می گردد. 
	با توجه به این توضیحات یک دندانساز و یا لابراتوار دندانسازی به هیچ وجه حق پذیرش مستقیم بیمار، معاینه، امتحان پروتز، تطبیق رنگ دندانها، قالب گیری و غیره را ندارد.
	در این سالها که علاوه بر فعالیت در زمینه ساخت پروتزهای دندانی به آموزش دندانسازی نیز مشغول بودم، افراد علاقهمند به حرفه دندانسازی تماس میگرفتند و سؤالاتی داشتند که سعی میکنم چند مورد بارز آن را مطرح و تا حد امکان پاسخ بدهم.
	همانطور که در قسمت بالاتر توضیح دادم از لحاظ قانونی مجوز تاسیس لابراتوار دندانسازی فقط به دارندگان مدرک دانشگاهی پروتزهای دندانی اعطا می گردد.
	اما بعلت اینکه این گروه شغلی در هیچ حالتی اجازه کار برروی بیمار را ندارند و صرفا روی قالب هایی که دندانپزشک از بیمار تهیه می کند کار کرده و همچنین وظیفه ارتباط با بیمار و تمام مسئولیت درمان برعهده خود دندانپزشک خواهد بود، افراد بسیاری در این زمینه بصورت دندانساز تجربی فعالیت می کنند و دولت در موضوع لابراتوارهای بدون مجوز ورود نکرده و تا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، اقدامی نمی کند. همچنین این سال ها جامعه دندانسازان ایران در صدد ساماندهی دندانسازان تجربی می باشد.
	دوستان مراقب باشید چون در فضای مجازی در این زمینه بسیار کلاهبرداری می شود. هیچگونه مدرکی جز مدرک فارغ التحصیلی رشته پروتز دندان در این زمینه اعتبار ندارد. راه دریافت آن هم تنها قبولی در کنکور تجربی و تحصیل در رشته پروتز دندان است.
	حقیقت این است که روز به روز با توجه به شروع افزایش میانگین سنی مردم ایران به تعداد درمان خواهان (بیماران) در حوزه سلامت افزوده می شود.
	در پی این نیاز و با نگاه دقیق تر به حوزه دندانپزشکی، رشد چشمگیری را شاهد بوده ایم و سرمایه گذاران زیادی وارد این بخش شده اند. از رشد تعداد کلینیک های دندانپزشکی می توانید به خوبی این موضوع را درک کنید. از موارد زیبایی تا ایمپلنت ها که خوب جای خود را در بازار باز کرده اند.
	شما یک دندانپزشک را در نظر بگیرید!!! بارها دیدم دندانپزشکانی که مراجعین بسیار کمی دارند و در حقیقت درآمد اصلی این عزیزان از فعالیت در کلینیک های بخش خصوصی است. از سوی دیگر با دندانپزشکی همکاری دارم که ماهانه چند صد میلیون از مطب شخصی خود درآمد دارد. جدا از اینکه سهامدار اصلی چندین کلینیک دندانپزشکی نیز می باشد.
	تفکر بیزنسی، میل و جسارت به رشد، تخصص و مهارت، محدود به عدد و رقم خاصی نیست.
	حال به شما می گویند دندانپزشکان خیلی درآمد دارند!!!  این اصلاً عمومیت ندارد. تاکید می کنم اصلاً
	 حتی در جایگاه یک شغل، آیا همۀ هم صنفان درآمد یکسانی دارند؟؟!!!
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