
 ؟چگونه است یشغل و درآمد دندانساز 

 ست؟ یچ یخدمات دندانساز 
مندان بسیار زیادی  داری می باشد که در سراسر دنیا عالقه های پزشکی بسیار کاربردی و پرطرف   دندانسازی یکی از مهارت 

تکنسین البراتوار دندانسازی کیست و یک دندانساز  پیدا کرده است. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که  

 چه وظایفی را برعهده دارد؟ 

پردازد. یک کند و به ساخت انواع متفاوت پروتز های دندانی می دندانساز فردی است که در البراتوار دندانسازی کار می 
 .دندانساز با دندانپزشک کار می کند

ویژه برای شما در رابطه با درآمد دندانسازی صحبت کنیم و به شما بگوییم که صورت  ما در این محتوا قصد داریم به

 .توانید با دندانسازی به پیشرفت های مدنظر خودتان برسیداین شغل چقدر درآمد خواهد داشت و شما چگونه می 

ده مستثنی نیست.  دانید که شغل دندانپزشکی تقریباً شغل پر درآمدی است. دندانسازی نیز از این قاعهمه شما می 

ی دندانپزشکی پردرآمد نباشد، اما در مقایسه با سایر شغل های دیگر، شما با دندانسازی  شاید دندانسازی به اندازه 

 .توانید درآمد های بسیار زیادی را کسب کنید می 

متفاوت  و  فاکتورهای گوناگون  به  دندانسازی  البراتوار  ماهیانه  درآمد  باشید که  داشته  توجه  دارد.  البته  بستگی  ی 
 .عنوان درآمد در نظر گرفت توان یک مقدار مشخص را برای همه البراتوار ها به گاه نمی   همچنین، هیچ 

در حقیقت اگر یک دندانساز را که داخل البراتواری بعنوان تکنسین کار میکند در نظر بگیریم شاید نسبت به دندانپزشک  

ر دندانسازی را در نظر بگیریم چون یک کسب و کار است و در آن افراد متعددی درآمد کمتری داشته باشد. اما اگر البراتوا

 .کار می کنند می تواند درآمد بیشتری نسبت به شغل دندانپزشکی داشته باشد



تی البراتوار چه فعال نیدندانساز در ا ک یو  ستیچ یالبراتوار دندانساز 
 دهد؟ی را انجام م ییها

بررسی کامل شغل و درآمد دندانسازی، بهتر است که برای شما بگویم که یک دندانساز در البراتوار دندانسازی  قبل از  

دهد. یک دندانساز این امکان این را دارد که یک البراتوار دندانسازی برای خودش پایه چه فعالیت هایی را انجام می 

 .گذاری کند 

 .رشته پروتز دندان باشد می تواند مجوز البراتوار دریافت کند  البته طبق قوانین ایران اگر فارغ التحصیل

پزشک همکاری داشته باشد و پروتز های دندانی را مطابق با توصیه و  تواند با یک یا چند دندان در این البراتوار، او می 

 .ها را در اختیار دندانپزشک قرار دهد تشخیص پزشک تهیه نماید و آن 

گونه درمان مستقیمی روی بیمار   تواند هیچ ته باشید که تکنسین البراتوار دندانسازی نمی موضوع توجه داش  به این 
 .دهدداشته باشد و تنها از طریق پزشک برای درمان بیمار اقداماتی را انجام می 

را به   ی شده، پزشک عالوه بر دستمزد خودش، مبلغ  ده یزحمت کش  نیاستفاده شده و همچن  هیبا توجه به مواد اول

 .دهد ی دندانساز قرار م   ار یو آن را در اخت کندی م  افت یدر  مار ی دندانساز را از ب  نهیعنوان هز

ای با دندانپزشکان  صورت قراردادی یا پروژه   توانید به البته نحوه همکاری با پزشکان به خود شما بستگی دارد. شما می 
 .همکاری داشته باشید 



 
 

 

 دندانسازی بررسی هزینه آموزش 
 ی مبلغ  دیشما شروع شود، با  ی برا  یو روند کسب درآمد دندانساز   دیشو  لیکه شما به دندانساز تبد  ن یقاعدتاً قبل از ا

 پرداخت   ی ها  نهیهز  د،یکن   لیتحص  کیبه صورت آکادم   دی. اگر قصد داشته باشدیآموزش پرداخت کن  نه یعنوان هز  را به

 ی را به صورت تجرب   ی که شغل دندانساز   دیخواهی . اما اگر م باشندی م  لی دانشگاه و تحص  یها   نهیشده مربوط به هز

 . دیآموزش بپرداز  یرا برا  یشتر یب ی ها نهیهز د یقاعدتاً با  د،ینی آموزش بب

واهد بود که قیمت آموزش  به این موضوع توجه داشته باشید که درآمد دندانسازی در صورت موفقیت، آن قدر باال خ
 .باشددندانسازی در مقایسه با این هزینه بسیار پایین می 

  ی دنت که جزء البراتوارها   یها  یوجود ندارد، اما مجموعه البراتوار   یآموزشگاه دندانساز   ران یاست که در ا  نیا  قت یحق

همکاران دندانساز و دندانپزشکان    یشود برا   یکه برگزار م   ییدپارتمان آموزش دارد. غالباً دوره ها  کیاست    رانیمطرح ا

کسب تخصص   ر ی شوند و وارد مس  ی م   نشیگز  ییارهایطبق مع  نندیبب  موزشکه بخواهند از صفر آ  یافراد   ی است. اما برا

 شوند.  یحوزه م  نیدر ا

صورت    صورت آکادمیک نیز تحصیل کنید، دوباره نیاز دارید تا به   ما به به این موضوع توجه داشته باشید که حتی اگر ش
 .صورت تجربی پیاده کنید تجربی دوره هایی را بگذرانید تا بتوانید تخصص خودتان را در البراتوار به 

  ، یدارد. با توجه به کامل و جامع بودن دوره آموزش   یبستگ   یبه موارد گوناگون   ، یآموزش دندانساز   ی ها برا   نهیمعموًال هز

عنوان    به   د یکه شما با  ییها  نه یمورد نظر، هز  ی اعتبار مجموعه آموزش   ن یکننده و همچن  س یتخصص استادان تدر 

با متخصصان  دیتوانی متفاوت خواهد بود. شما م   د یبپرداز  یآموزش دندانساز   نهیهز ا   ی با صحبت   نه ی زم  نیکه در 

 . دیآموزش اطالعات کسب کن یها   نهیمدنظر خود، در رابطه با هز ی دارند و ارتباط گرفتن با مجموعه آموزش ت یفعال

آموزش دندانسازی در مجموعه های دنت مستقیمًا توسط سرکارخانم رحیم زاده ارائه می شود که یکی از اساتید برجسته  
سابقه های باالیی هم دارند برای شرکت در دوره هایشان  ایران در این حوزه هستند. به همین دلیل همکاران زیادی که  

 .ثبت نام دارند 

دنت جز شهر تهران با دندانپزشکان   یهستند. البراتوار ها  زی دنت ن یها  ی مجموعه البراتوار  ت یر ی مد  شانیا  نیهمچن

کنند و وارد پروسه   یدارد. بدان معنا که دندانپزشکان قالب ها را ارسال م   ی همکار   ران ی در سراسر ا  ی اد یز  ی ها  ک ینیو کل

 شود.  یدنت م   یساخت پروتز در البراتوار ها 

 

  



 
 

 

 ی درآمد دندانساز  زانیم یبررس 
از صحبت  با یکدیگر    بعد  بیایید  با وظیفه تکنسین دندانساز و همچنین هزینه آموزش دندانسازی، حال  رابطه  در 

 .ه درآمد دندانسازی به چه فاکتور هایی بستگی داردبررسی کنیم ک

تعیین کرد. هر دندانساز بر اساس نحوه کار،     توان یک مبلغ مشخص را به عنوان درآمد یک دندانسازهیچ گاه نمی 
 .نحوه بازاریابی و همچنین میزان تخصص، ممکن است که درآمد های متنوع از شغل دندانسازی داشته باشد

روز   باشد، قاعدتًا روز به که در دنیای امروز تعداد بیماران متقاضی پروتز های دندانی در حال افزایش می  توجه به این اما با  
 .شوددرآمد دندانسازی نیز بیشتر می

داشته باشد، قاعدتاً   ی روز در ارتباط باشد و تالش شبانه  ی شتر یب  ی دندانساز با پزشکان   کی موضوع هر چه    ن یعالوه بر ا

نسبتاً    ی درآمد ها   ی و دندانساز   ی مثل دندانپزشک   یی ها  شغل   یطور کل  را داشته باشد. به   ی شتر یب   ار یدرآمد بس  تواند ی م

 ها دارند.  شغل  ر یبا سا سهیدر مقا  یشتر یب

موضوع توجه داشته باشید که میزان درآمد دندانسازی تنها وابسته به شغل نیست، بلکه فاکتورهای دیگری مثل    به این 
مدیریت، مهارت، بازاریابی درست، و … تاثیرات بسیار زیادی در میزان درآمد افراد از طریق دندانسازی خواهند داشت.  
زیرا این شغل را بصورت تیم ورک یعنی به استخدام درآوردن تکنسین های پروتز هم می توان توسعه داد و به درآمد  

 .های باالتری دست یافت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بندجمع
  د ی توانی . شما م میصحبت کن   یشما در رابطه با شغل و درآمد دندانساز   ی تا برا  میمحتوا تالش کرد   ن یما در ا  ی طور کل  به

 .دی برس  ی ونی لیو چند صد م  ونی لیچند ده م  ی به درآمد ها   یکار خودتان، به  راحت   ت یفیباال بردن ک  نیبا تالش و همچن 

  



 
 

 

موضوع توجه داشته باشید که اگر شما کیفیت کار خودتان را باالتر ببرید و همچنین  همانطور که قبًال اشاره کردم به این  
با گسترده  ادامه  بیشتری فعالیت داشته باشید، در  بزرگ با پزشکان  و  دندانسازی خودتان،  تر کردن  تر کردن البراتوار 

 .توانید درآمد بسیار بیشتری را کسب کنیدمی 

ا  عالوه  با    دیبا چند دندانساز شراکت کن  د ینتوای موارد، شما م   ن یبر  و با    د یکن  سیالبراتوار بزرگ تاس   ک ی  گر یکدیو 

شما    یبرا  یدرآمد دندانساز   ط یشرا   نی. در ا دیبرسان  انیخودتان را به پزشکان و مشتر   یتر صداکار راحت   ن یاستفاده از ا

 . رفت باالتر خواهد  ی اد یز ار یو شرکا، تا حد بس

سرکارخانم رحیم زاده با شراکت مخالف هستند و استراتژی های بهتری جهت رشد و توسعه جهت دست  اما شخصًا خود  
 .یافتن به درآمدهای باالتر به هنرجویاشان منتقل می کنند 

  ی ر یادگیبا کسب تجربه و    دیتوانی باال نباشد، اما در ادامه شما م  دیو شا  دیقدر که با  راه درآمد شما آن   ی در ابتدا  دیشا

 شرفت یپ  ر یو در مس دی ده  شی تر درآمد کسب شده خودتان را افزاراحت   ان،ی ارتباط با پزشکان و مشتر   نهی در زم  یاتنک 

 . دیر یقرار بگ 

از خدمات آموزش دندانسازی معتبر و مناسب، شما راحت به این   تر  موضوع نیز توجه داشته باشید که با استفاده 
تر و بهتر باشند، شما  شده باکیفیتهای ارائه  پیدا کنید. قاعدتًا هر چه آموزش  توانید در بازار کار جای خودتان را  می 

 .تر به کسب درآمد خواهید رسیدراحت

آموزش طی شده   اما سوال اینجاست چه دندانسازی و یا کدام البراتوار کار بهتری دارد؟ اینجاست که سطح  دقیقاً 

 .کندتوسط هنرجو شدیدًا اهمیت پیدا می 


