
 
 

 

 

 دارد؟ ییها یژگ یچه و  یالبراتوار دندانساز   نیبهتر 

 

 

 

 

 

 ی البراتوار دندانساز  ۀدربار  زی همه چ
 

 .باشدشغل دندانسازی شغلی بسیار مهم و تاثیرگذار در جامعه امروز می

خوبی به ساخت انواع متفاوت پروتزهای دندانی بپردازد و نیاز بیماران را به  بهترین دندانساز فردی است که بتواند به  
 .طور کامل برطرف سازد 

  است که چندین دندانساز در یک البراتوار دندانسازی مشغول به کار شوند و در این زمینه به خدمات  معموًال ممکن 

 .رسانی بپردازند 

البراتواری است که با پزشکان ماهری در ارتباط باشد و   ی بهترین البراتوار دندانساز  موضوع توجه داشته باشید که به این  
 .سب را برای بیماران تهیه کند با پشتیبانی و تخصص پزشکان پروتزهای منا 

صحبت کنیم و بگوییم  های بهترین البراتوار دندانسازیویژگی طور کامل در رابطه باما در این محتوا قصد داریم به  

تهران کیست که شما بهترین دندانساز  ببریدچگونه می و  بهره  با کیفیت  از خدمات دندانسازی  برای کسب  .توانید 

 .کنیم با ما همراه بمانیداطالعات بیشتر، به شما پیشنهاد می

 

 

 

 



 

 

 

 خدمات بهترین البراتوار دندانسازی چه هستند؟ 
 

 

 

 

 

آ  در  گوناگون  تجهیزات  از  استفاده  با  که  است  محلی  دندانسازی  د  ن البراتوار  پروتزهای  متفاوت  ساخته   ی ندان انواع 
 .رسند شوند و به دست مشتریان می می 

صورت مستقیم با بیماران در تماس نیستند بلکه از طریق پزشک و با توجه به دستور او انواع متفاوت پروتزها  البراتوارها، به  

 .سازندرا برای بیماران می

اما این مورد در خصوص پروتزهای  .دگیر در البراتوارها هیچگونه درمانی روی بیماران انجام نمی  عمومی،بر خالف تصور  

با مراجعین  یدندان مصنوع توانند در خصوص انجام ساخت دست دندان و یا همانمتحرک مستثنی است و البراتوارها می 

 .شناسندزی را به همین دندانسازان پروتز متحرک کار می در ارتباط باشند و جالب است بدانید که در عامه مردم دندانسا

شود و در ادامه تبدیل  ها از دقت کم به دقت زیاد بهره گرفته می گیریمعموًال برای تعیین اندازۀ فک بیمارها از انواع قالب 

شود و نیازی به حضور بیمار و درگیر شدن او در این زمینه  های گچی و یا در اصالح تخصصی تبدیل به َکست میبه ماکت 

  .نیست

های گوناگون برطرف سازد. تواند با چندین و چند پزشک در ارتباط باشد و نیاز بیماران را در زمینه هر البراتوار دندانسازی می 

پروتز متحرک یا   شند. بعنوان مثال بعضًا صرفاتوانند بصورت تخصصی در یک زمینه فعالیت داشته با البته بعضًا هم می 
است می سازند، بعضا   ی های دندانروکش و بریج  که همان  تپروتزهای ثاب  می سازند، بعضا ی های مصنوعهمان دندان 

ارتودنسپالک  صرفاً  بعضا ی های  پروتزهای  یو زیبای ایمپلنت کار می کنند،  از ساخت  یا چند تخصص  دو  از  ترکیبی  یا  و 

  .دهنددندانی را انجام می 

 

 بررسی وظایف دندانساز 
مواد اولیه، پروتزهای مورد نیاز   ن تری بهترین و باکیفیت  کند با استفاده از دندانساز تجربی ماهر فردی است که تالش می 

خوبی نیاز بیمار را تشخیص دهند و  توانند به  داشته باشند، می  ی تخصص کاف  زد. معموًال این افراد اگر بیماران را بسا 
 .ترین پروتز را برای او تهیه نمایند بهترین و باکیفیت 
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های قبل هستند که در آن زمان افراد تحصیل کرده در این رشته بسیار کم بود در حقیقت برای دهه یدندانسازان تجرب این

شود. درست است که بعضی از این افراد بسیار با  فته می ها تجربی گبه همین علت چون این افراد دانشگاه نرفتند به آن 

 .های بعدی قرار گیردمهارت و متخصص خوبی هستند اما انتخاب یک دندانساز تجربی باید در اولویت 

اما نکته ای که باید عرض کنیم و بسیار مهم است برای استفاده از خدمات دندانپزشکی بهتر، به سراغ دندانپزشکی بروید که  
 .مطمئن هستید با بهترین دندانساز تهران ارتباط دارد

 .در این شرایط خیال شما از بابت کیفیت پروتز تولید شده راحت خواهد بود

عنوان تکنسین و  ای باید دارای مدرک کاردانی رشته تخصصی خود و چند سال تجربه کاری به  معموًال یک دندانساز حرفه 

خوبی نیاز بیمار را تشخیص دهد. معموًال دندانپزشکان برای ساخت انواع  شده داشته باشد تا بتواند به  دانش فنی اثبات  

نویسند و تمام نیازهای مورد انتظار خود و بیمارشان را با دندانساز در میان ر میپروتزها به صورت کتبی اصطالحًا دستور کا

ها، نحوه ساخت پروتز و . در این نوشته کتبی انواع اطالعات مهم برای مثال رنگ دندان  گیرندگذارند و با آن ارتباط می می

با تکنسین دندانساز مشخص می   به ارتباط گرفتن  از  با این نوشته کتبی، دندانساز میتواند . شودطور کلی هدف پزشک 
 .تر از تخصص خود بهره ببردراحت

 

 های بهترین البراتوار دندانسازی  بررسی ویژگی

 

 

 

 

 

 .فردی داشته باشند و خدمات با کیفیتی را به مشتریان ارائه دهند های منحصر به  بهترین البراتوارهای دندانسازی باید ویژگی

 . هایی استدارای چه ویژگی بیک البراتوار دندانسازی خو طور کامل بررسی کنیم کهبیایید با یک دیگر در ادامه به  

 

 

 



 

 

 

 .های البراتوار دندانسازی خوش قول بیشتر بخوانیددرباره ویژگیاز طریق دکمه زیر 

 

 

 

 ارائه خدمات آموزشی مناسب
را نیز برای   ز دوره آموزش دندانسا  بر ارائه خدمات درمانی،   ترین البراتوار دندانسازی البراتواری است که عالوه معموًال به 

ها و متدها  توانند به پرسنل کمک کند تا همیشه با بهترین روش ها می همکاران و پرسنل خود برگزار میکند. این دوره 
 .پروتزها اجرا کنند ها را در البراتوار برای ساخت  آشنا شوند و آن 

ه سالیان  البته این مورد در هر البراتواری وجود ندارد و اصال توجهی به رشد دندانسازان خود ندارند به همین علت است ک

 .سال هست در یک نقطه هستند و رشد نمی کنند

 است}  شرفتی{آموزش الزمه پ 

کند تا بقیه دهد بلکه کمک می البراتوار های دنت نه تنها در این مورد به پرسنل خود جهت تولید پروتزهای حرفه ای تر آموزش می

ها شرکت کنند و سطح کیفی ساخت  دیگر البراتوارها از سراسر ایران در این کالسهمکاران البراتواری یعنی مدیران و دندانسازان  

 .پروتزها در ایران باال ببرند

گونه مشلک    ها باید زیر نظر دندانساز تجربی و با تحصیالت علمی و متخصص صورت گیرد تا افراد بتوانند بدون هیچ این آموزش

انجام می شود که   سرکار خانم رحیم زاده  های دندانسازی توسطتمامی این آموزشمهارت مورد نیاز خودشان را آموزش ببینند.  

 .هستند   یکی از اساتید مطرح در ایران و مدیر البراتوار های دنت

 

 ه از تجهیزات با کیفیتاستفاد
 .بهترین البراتوار دندانسازی باید از انواع متفاوت ابزارهای با کیفیتی بهره ببرد

باشند. با  می  ر روز و اطالعات بیمافاده از ابزارهای مناسب و به است ،صشامل تخص سه فاکتور اصلی در شغل دندانسازی

طور   های مورد نظر بیمار را بسازد و نیاز او را به راحتی پروتز    تواند بهاستفاده از این سه فاکتور اصلی، پزشک دندانساز می 

 .کامل برطرف سازد

تر و به روز تر باشد؛ قاعدتًا خروجی و نتیجه کار نیز باال خواهد زی با کیفیت شده در یک البراتوار دندانساهر چه تجهیزات استفاده  
 .رفت

 

 

 

 البراتوار دندانسازی خوش قول
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توانند به پزشک دندانساز کمک  های بهترین البراتوار دندانسازی، بهره بردن از تجهیزات روز و نوینی است که میپس از دیگر ویژگی

 .تر به درمان بیماران بپردازدکنند تا راحت 

های دنت  مجموعه البراتواری  بروز در  ابزارهای  از  دیجیتال دندانساز  یکی  می  ی تجهیزات  آن  از  با کمک  توان  است که 
 .پروتزهای با کیفیت تر و با دقت بسیار باال ساخت 

 .بعلت هزینه های باالی این تکنولوژی هر البراتواری مجهز به این تکنولوژی نیست

 

 ارائه خدمات کامل
، این البراتوار  دوره آموزش دندانسازی بر ارائهای، باید خدمات کامل و جامعی را ارائه دهد. عالوه  یک البراتوار دندانسازی حرفه 

 .مندان قرار دهدباید خدمات کاملی را در اختیار دندانسازان و یا عالقه 

تر و با کیفیت باالتری  ن سریع زما تری باشد، قاعدتًا نیاز بیمار را نیز در مدت  هر چه خدمات یک البراتوار دندانسازی خدمات کامل 
 .برطرف خواهد شد

 یک البراتوار تخصصی باید خدماتی مانند ساختن 

 های دندانی ایمپلنت  انواع متفاوت  •
 های سرامیکی لمینت  •
 با لثه نرم  های مصنوعی دندان  •
 های نشکن دندان  انواع  •
 کرم کبالت  انواع  •
 و ثابت  ک لمینت متحر  و انواع مختلف  •

 .را ارائه کند 

را نیز به   ها های قدیمی و همچنین ساخت بلیچینگ دندان خدمات پولیش دندان  یک البراتوار تخصصی باید  بر این موضوع،  عالوه 
انواع  ساخت  طراحی  دهد.  ارائه  ارتودنسی پالک  مشتریان  انواع  های  همچنین  دندانی روکش  و  البراتوار   های  یک  وظایف  جزو  نیز 

 .باشند دندانسازی مجهز می 

تواند  از ساخت پروتز فعالیت داشته باشد که این مورد می   تواند در حوزه ای خاص البته اگر البراتواری خدمات جامع ارائه نکند می 
تر شود هر چند که باید آن پروتزها از نظر یک فرد متخصص بررسی شود اما چون بصورت تخصصی  باعث تولید پروتزهایی باکیفیت 

 .د تر ممکن شو کنند می تواند تمرکز و حفظ کیفیت در مراحل ساخت پروتزهای دندانی راحت دارند کار می 
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 ارتباط با بیمار  ارتباط همیشگی با پزشک و در صورت نیاز،
 

 

 

 

 

 

 

 

 .اشاره کنیم  ک ارتباط مناسب و مستمر با پزش  توانیم به های بهترین البراتوار دندانسازی، ما می از دیگر ویژگی 

ارتباطات تکنسین دندانساز با بیمار، تنها از   صورت شخصی با بیماران ارتباط ندارد و  پیشتر برای شما گفتیم که یک دندانساز به
به همین دلیل یک تکنسین دندانساز متعهد، باید همواره در دسترس پزشک باشد تا در صورت نیاز  .طریق دندانپزشک است

 .پزشک بتواند با او ارتباط بگیرد و نکات مهم را به او یادآوری کند

باید بستر مناسب برای ارتباط با بیمار را نیز فراهم کند تا بتواند در صورت نیاز، نظر بیمار را نیز   در برخی موارد تکنسین دندانساز

تر  تر باشد، البراتوار موفقتر و دقیق هر چه این ارتباط دوستانه  .بپرسد و بعد با تشخیص درست به ساخت پروتز مورد نظر بپردازد
 . خواهد بود

 رابطه بهترین دندانساز و دندانپزشک چگونه است؟
 

 

 

 

 

 

 

کنند. سازی می هایی را روی بیماران پیاده  ها درمانتر بارها گفتیم که معموًال دندانسازها به واسطه ارتباطشان با دندانپزشکپیش 

نه است و ما بیماران چگونه ارتباط دندانساز و دندانپزشک چگو  آمده باشد کهشاید با بیان این نکته، برای شما این سوال پیش  
 توانیم از خدمات بهترین البراتوار دندانسازی بهره ببریم؟ می 

 

  



 
 

 

 

کنید، ممکن است که پزشک تشخیص دهد شما به انواع  عنوان یک بیمار به پزشک دندانپزشک مراجعه می   شما به  کههنگامی  

کند. در ادامه های شما را بررسی و قالب گیری می گیری، وضعیت دنداندر این شرایط، پزشک با قالب .مختلف پروتزها نیاز دارید

های آن)، اطالعات مورد نیاز را به  شده و ویژگی  (برای مثال نوع پروتز استفاده  شده و همچنین نکات درمانی  پزشک قالب گرفته  

شده پروتز مورد نظر  در ادامه، این دندانساز است که با استفاده از تخصص خود و همچنین اطالعات ارائه   .دهددندانساز ارائه می 
ارائه می را می  را به پزشک  به   .دهدسازد و آن  ادامه شما  مراجعه میعنودر  پزشک  به  بیمار  روی  ان  بر  نظر  مورد  پروتز  و  کنید 

دهد و از ساز تحویل می شود. اگر پروتز ایرادات و اشکاالتی داشته باشد، دوباره پزشک آن را به دندان  های شما نصب می دندان

 .خواهد که اصالحات مورد نیاز را روی پروتز مورد نظر اعمال کنداو می 

 .براتوار توسط دندانپزشک بیشتر بخوانیداز طریق دکمه زیر درباره دالیل تغییر ال

 

 

 

 

عنوان یک کارآموز  توان در یک البراتوار دندانسازی بهچگونه می
 مشغول به کار شد؟

 

 

 

 

 

 

 

های بهترین البراتوار دندانسازی، فراهم سازی دوره آموزشی دندانسازی است. اما باید بدانید که کارآموزی  ر گفتیم یکی از ویژگی پیشت

 .با آموزش متفاوت است و این را بسیاری از عالقه مندان کسب تخصص پروتز نمی دانند

ها و یا حتی  شود یک شخص در تمام بخش در کارآموزی یعنی شاگردی اصال هدف انتقال تخصص نیست و حتی اجازه داده نمی 

بلکه صرفًا در یک قسمت قرار می تمام تخصص  او  ها کسب تخصص کند  از  انجام شده خواسته می گیرد و مداوم  شود و  کار 

چون به تمایالت مالک و یا مدیر البراتوار بستگی دارد. اما در آموزش  .روند رشد و نقشه روند رشد بسیار مجهول است همیشه

رساند. در بسیاری از گیرد و به نقطه ایده آلی که از قبل مشخص شده می تاپ لول و حرفه ای یک استاد دست یک هنرجو را می 

 .عنوان یک کارآموز استخدام شوید ام بسیار پرریسک استتوانید به  براتوارهای تخصصی دندانسازی، شما می ال

 

  

 دهند؟زشکان البراتوار دندانسازی خود را تغییر میدانپ چرا دن 

https://highdentlab.com/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/


 
 

 

 

 .ببینید و در ادامه وارد بازار کار شوید  ی های آموزش دندانساز وره د  توصیه می شود حتمًا آموزش دندانسازی را طی 

توانید با است، قاعدتًا بسیاری از شما می  دار و پردرآمدیپرطرف حاضر شغل بسیارکه شغل دندانسازی در حال    با توجه به این

 .استفاده از این خدمات آموزشی، به هدف خودتان دست پیدا کنید و وارد بازار کار شوید

 .از طریق دکمه زیر درباره شغل و درآمد دندانسازی بیشتر بخوانید

 

 

 

 

های آموزشی  هم باشد، می توانید فعالیت خودتان را شروع کنید. در دوره یعلم های تجربی که بصورتورهبعد از گذراندن د 

شود تا در آینده  بینید و همین موضوع باعث میشود، شما در محیط کار آموزش می که در یک البراتوار دندانسازی برگزار می

آکادمیک دانشگاهی، شما با استفاده از خدمات آموزش دندانسازی در  تر وارد بازار کار شوید. در مقایسه با تحصیالت  راحت 

 .تر وارد بازار کار شویدتوانید راحت یک البراتوار دندانسازی که دپارتمان آموزش هم حتمًا داشته باشد، می 

 

معرفی بهترین البراتوار دندانساز برای استفاده از خدمات درمانی و 
 آموزشی

 .دنبال بهترین البراتوار دندانسازی برای استفاده از خدمات آموزشی و درمانی هستید، با ما همراه بمانید به  اگر 

کند. رسانی میکه تحت نظر دندانسازان متخصص به بیماران خدمات  مرکزی است   ،مرکز خدماتی و آموزشی های دنت

های مصنوعی ساخته شده در این دندانسازی بسیار در تهران سر و صدا کرده و بیماران  پروتزهای متحرک و یا همان دندان

 .راضی بسیاری را همراه خود داشته است

به یک متخصص دندانساز   در این البراتوار  ،آموزش دندانسازی زینب رحیم زاده  خدماتتوانید با استفاده از  همچنین شما می 
گالری  توانید با استفاده از بر خدمات آموزش حضوری، شما می  تبدیل شوید و روند درآمدزایی را برای خودتان شروع کنید. عالوه 

که سر کالس نیستید نیز از خدمات آموزشی موجود در سایت های دنت، حتی در زمانی   ایبوک های رایگان و همچنین ویدیوها
تر به یک متخصص تبدیل شوید. اما باید بدانید که کسب تخصص صرفًا بصورت حضوری و انجام کار عملی زیر  بهره ببرید و سریع

 .نظر یک استاد ِخبره ممکن می شود

و   تمراجعه به سایت های دن توانید باترین دوره آموزشی دندانسازی در تهران هستید، می دنبال بهترین و با کیفیتاگر به 
میم خود گیری با پشتیبانان این سایت، بیشتر در رابطه با خدمات آموزشی این البراتوار اطالعات کسب کنید و بعد تصارتباط

 .های آموزشی نهایی کنیدبر شرکت در کالسرا مبنی 

بر این جامعه امروزی از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار است. عالوه  دانید که یک پزشک دندانساز تا چه حد در  همه شما می 

اکثر پزشکان دندانساز حرفه  با تالش و هزینه ای معموًال درآمد خوبی نیز دارند. پس شما می موضوع،  های بسیار   توانید تنها 

 .فتن داشته باشیدچنینی بهره ببرید و در جامعه حرفی برای گ  صرفه، از خدمات آموزشی اینبه  مقرون 

 

  

 چگونه است؟ غل و درآمد دندانسازی ش

https://highdentlab.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://highdentlab.com/video-gallery/
https://highdentlab.com/video-gallery/
https://highdentlab.com/free-ebooks/
https://highdentlab.com/free-ebooks/
https://highdentlab.com/free-ebooks/
https://highdentlab.com/%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/


 
 

 

 

 توان به یک دندانساز خوب تبدیل شد؟چگونه می
 

 

 

 

 

 

 

 

حل اول شرکت    اه که شما بتوانید به تاسیس البراتوار دندانسازی بپردازید، دو راه پیش روی خودتان دارید. ر  طور کلی، برای این  به 
 .است پروتزهای دندانی در کنکور سراسری و تحصیل در رشته ساخت

شما باید بعد از قبول شدن در رشته مورد نظر مدرک کاردانی خودتان را بگیرید و بعد در بازار کار مشغول به کار شوید. در صورت  

ها ادامه دهید. به این موضوع توجه داشته باشید که معموًال در دانشگاه  توانید در مقاطع باالتر نیز تحصیالت خود را نیاز شما می 

 .شده است. پس شما کار سختی برای پذیرفته شدن دارید ظرفیت های بسیار محدودی برای این رشته در نظر گرفته 

 .باشدهای دنت می قسمت آموزش حل دوم، استفاده از خدمات آموزش دندانسازی بصورت آزاد مانند  راه 

های مورد نیاز دندانسازی مهارت  تجربی صورت  توانید بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری به ها، شما می با شرکت در این دوره 

که حتی در صورت داشتن تحصیالت آکادمیک نیز، موضوع توجه داشته باشید  ها بهره ببرید. به این  را یاد بگیرید و از این مهارت

صورت  صورت تجربی در البراتوارها مشغول به کار شوید تا بتوانید به  عنوان یک تکنسین به   شما نیاز دارید که حداقل دو سال به 

جویی میکنید   دتان صرفه های آموزشی، شما در زمان خوسازی کنید. پس با شرکت در دورهاید را پیاده  تجربی علومی که یاد گرفته 

 .ترین زمان ممکن وارد بازار کار شویدتوانید در سریعو می 

 .از طریق دکمه زیر درباره آموزش دندانسازی تجربی بیشتر بخوانید

 

 

 

 

 

 

  

 آموزش دندانسازی تجربی

https://highdentlab.com/%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://highdentlab.com/%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://highdentlab.com/%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://highdentlab.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/


 
 

 

 

 بندیجمع
یک البراتوار دندانسازی خواهید که با  دنبال استفاده از خدمات دوره آموزش دندانسازی هستید یا می   کند که شما به فرقی نمی 

 .ها، ضروری استهر حال حساسیت در انتخاب البراتوار مورد نظر در هر کدام از این زمینه  مجهز همکاری داشته باشید، به 

باشد  اختالف یکی از بهترین البراتوارهای فعال در سراسر کشور می  با تبراتوار دندانسازی های دنال ،شدهطبق اطالعات بیان  

بر مراجعه  خوبی انجام داده است. عالوه    درمانی، وظیفه خودش را به   که هم در زمینه آموزش و هم در زمینه خدمات

ست پیدا کنید تا بتوانید توانید در بستر مجازی و سایت این البراتوار نیز به اطالعات مورد نظر خودتان دحضوری، شما می

 .تر با متخصصین این البراتوار ارتباط بگیریدراحت 

البراتوار   یک  با  دارید که  نیاز  اگر  است، پس  پرکاربردی  و  دندانسازی شغل حساس  باشید که شغل  داشته  توجه  نکته  این  به 

دهندگان بروید تا بتوانید بدون هیچ  ترین خدمات  ترین و با کیفیت دندانسازی متخصص ارتباط بگیرید، حتما به سراغ تخصصی 

 .نه مشکلی از خدمات مورد نظر خودتان بهره ببریدگو

 .است که یکی از افراد ِخبره در پروتز و مطرح در ایران هستند  ه سرکارخانم رحیم زاد  مدیریت این البراتوار 

 

 همه چیز درباره مدیریت البراتوارهای دندانسازی                                                                           

 توارهای دندانسازی مدیریت البرا
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