
 

 

 

 دندانساز کیست؟
 

 

 

 

 

 

 

 دندانساز کیست و چه تفاوتی با دندانپزشک دارد؟
بارها و بارها به گوش هر یک از ما خورده است. اما آیا این دو با یکدیگر تفاوت دارند یا   دندانساز  نام دندانپزشک و

انجام می را  این  اینکه هر دو یک فعالیت واحد  ادامه  در  اینکه دهند؟  پاسخ پرسش  تا  باشید  با ما همراه  مطلب 

ای از سوی عموم افراد  ها با توجه ویژهدندانساز کیست را دریافت کنید. امروزه برخالف گذشته، سالمت دهان و دندان

های چشمگیری در زمینه دندانپزشکی هستیم. از روز شاهد پیشرفتجامعه مواجه شده است. به همین دلیل روزبه

 .های دندانی اشاره کردها برای زیباسازی و ترمیم آسیبتوان به استفاده از انواع روکشها میپیشرفتجمله این 

های بیماران مورد استفاده  ها نیز برای بازگرداندن سالمتی و زیبایی به دندانو ایمپلنت دانانواع پروتز دن  همچنین
گیرند. اما چه کسانی سازنده این محصوالت هستند؟ تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا اطالعات مفیدی قرار می

 .اختیارتان قرار دهیم را در این زمینه در 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد؟دندانساز کیست و چه کاری انجام می
سازان افراد متخصص و متبحری هستند که در زمینه  ، باید بگوییم که دنداندندانساز کیست  خواهید بدانید کهاگر می

 های ارتودنسی و …  ها و اپالینسپالک ،پروتزهای متحرک های دندانی،ها، روکشساخت انواع پروتزها، ایمپلنت

https://highdentlab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://highdentlab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://highdentlab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b2-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1/
https://highdentlab.com/%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d9%be-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 
 

 

درواقع مفهوم ومی  فعالیت اشاره می دندانساز  معنی  کنند.  به ساختبه شخصی  انواع   دندان مصنوعی کند که  و 

دندان   روکش  و  به  پروتز  دندان  یا کاشت  لمینت کردن  اعمالی همچون  انجام  برای  نیز  شاید شما  است.  مشغول 

گیرند که نیاز هایی میدندانپزشک خود مراجعه کرده باشید. در این هنگام معموال دندانپزشکان از دهان بیماران قالب

 .است دندانساز ها ایمپلنت، بریج و روکش ساخته شود. این کار بر عهده است برای آن

با تفاوت ادامه  بهتر است در  بیشتر آشنا  حال که فهمیدیم دندانساز کیست،  و دندانسازان  های میان دندانپزشکان 
 .شویم

 تفاوت دندانپزشکی و دندانسازی در چیست؟
توان نتیجه گرفت که  چیست؟ با توجه به توضیحاتی که در باال گفته شد، می فرق دندانساز با دندانپزشک از نظر شما

و یک دندانپزشک بدون یکدیگر کامل نیستند. در حقیقت این دو متخصص، کار یکدیگر را کامل   دندانساز تجربی یک 

بهمی بدون کمک طوریکنند.  دندانپزشکان  ساز که  فعالیتدندان  از  بسیاری  انجام  به  قادر  نیستند.  ها  خود  های 

های میان  ترین تفاوتوانند کار کنند. از جمله اصلیتها نمیدندان ساز همچنین در صورت عدم فعالیت دندانپزشکان،

 :توان به موارد زیر اشاره کرددندانپزشکان و دندانسازان می

 نحوه کسب مدرک  -۱
دانید تنها راه تبدیل شدن به یک متخصص ها مربوط به تحصیالت است. همانطور که میهای میان آنیکی از تفاوت

اینکه امکان تحصیالت دانشگاهی    بر   و پذیرفته شدن در این رشته است. اما عالوه  دندانپزشک، شرکت در کنکور سراسری 

و  دندانساز خوب های آزاد نیز به یک صورت تجربی و با شرکت در دورهتوان بهی وجود دارد، میدندان ساز در رشته

دندانسازی مشغول به فعالیت    های آموزشهای گوناگونی در زمینه برگزاری دورهمتبحر تبدیل شد. امروزه آموزشگاه

ها در تهران، آکادمی های دنت است. چون مجموعه  هستند. در این میان یکی از بهترین مراکز برگزارکننده این دوره

توانید  البراتواری های دنت با دندانپزشکان و مراکز کلینیکی زیادی از سراسر ایران همکاری دارد. به همین جهت شما می

موفق و کاربلد   دندانسازی ، بهحیم زادهآموزش دندانسازی زینب ر  نکات ریز و درشت این رشته در دوره  با یادگیری تمام

 .تبدیل شوید

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با بیماران، تشخیص و درمان -۲
های دندانپزشکی یا همانطور که پیشتر در رابطه با مقاله دندانساز کیست گفته شد، محل کار دندانپزشکان، کلینیک 

 ها را صورت مداوم با بیماران و مراجعان در ارتباط باشند، مشکالت آنهای خصوصی است. این افراد باید بهمطب

 

https://highdentlab.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d9%86/
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/%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/%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/


 
 

 

است و   در البراتوار دندانسازی دندانسازان ر حالی که محل کارهای الزم را اعمال نمایند. دتشخیص دهند و درمان

ها بتوانند در آرامش و با خیالی آسوده کار خود را  دندانساز شود تاارتباطی با بیماران ندارند. همین موضوع سبب می

 .انجام دهند

به است  موظف  دندانپزشک  یک  یک درواقع  که  حالی  در  کند  ویزیت  را  مراجعان  بالینی  پروتز  صورت  تکنیسین 
ها و دندانپزشکان، نسبت به ساخت پروتزهای  ارتباطی با بیماران ندارد. بلکه باید پس از ارتباط گرفتن با کلینیک  دندان

 .ها اقدام کنددندانی مورد نیاز آن

 آیا یک دندانساز توانایی ساخت انواع پروتزها را دارد؟
شود. اما ندانی بسیار متنوع و گوناگونی توسط دندان سازان تولید میهمانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، پروتزهای د

ای و تخصصی تنها بر روی ساخت یک پروتز دندانی خاص صورت حرفهها بهدندان ساز معموال شاهد این هستیم که

کان آموزش و  و مهارت و تبحر او نهفته است. البته ام دندانساز کنند. دلیل این موضوع در عالقه و انتخابتمرکز می

توانند نسبت به  های حرفه ای دندان سازی وجود دارد و البراتوارها نیز مییادگیری ساخت تمامی پروتزها در دوره

طور تخصصی یک یا دو نوع به دندانساز بینیم که هرساخت چندین پروتز دندان اقدام کنند. اما در حالت عادی می

 .کنداز پروتزهای دندانی را تولید می

 های مهم در این شغل چیست؟ارت مه
ها باشد تا بتواند پروتزهای باکیفیت را با موفق باید دارای یک سری مهارت دندان ساز  در مقاله دندانساز کیست؛ یک 

توان به موارد زیر اشاره هایی که نیاز است این افراد داشته باشند مینهایت ظرافت بسازد. از جمله مهمترین مهارت

 :کرد

های زیادی دارد. به همین دلیل افرادی که قصد دارند در این  دندانسازی هنری است که ظرافت:  ر باالدقت بسیا •

را بسازند. هر چه  با کیفیتی  پروتزهای  بتوانند  تا  باشند  برخوردار  باالیی  از دقت  باید  رشته شاغل شوند، حتما 

ن واقع شوند، تعداد متقاضیان افزایش تر باشند و مورد پسند دندانپزشکا پروتزهای دندانی ساخته شده ظریف

 .پیدا خواهد کرد

دهنده تجربه و تبحر یک دندانپزشک هستند. البته برخورداری ورزی نشانهای دستمهارت:  ورزیهای دستمهارت •

از یک آموزش خوب و یادگیری تمام نکات مهم این حرفه از کسی که تجربه خود را با سالیان سال فعالیت در این 

ها بسیار موثر خواهد بود. این موضوع یکی از مهمترین دالیل  حوزه به دست آورده است، در کسب این مهارت

باالتر باشد و بتواند پروتز   دندان ساز  ورزی یک های دستتفاوت درآمد دندانسازان است. در واقع هر چه مهارت

ها و دندانپزشکان بیشتری خواهان همکاری با او  دندانی نهایی را با ظرافت بیشتر و در مدت کمتر بسازد، کلینیک 

 .هستند و حاضرند قیمت باالتری را برای این پروتزهای باکیفیت پرداخت نمایند

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با شغل و درآمد این حرفه 
ها به آسانی در بازار کار  آنهای کاربردی هستند تا بتوانند با استفاده از  امروزه بسیاری از افراد به دنبال یادگیری مهارت

وجود   سراسری،  کنکور  در  قبولی  همچون  موانعی  پولساز  مشاغل  از  برخی  به  ورود  برای  طرفی  از  شود.  مشغول 

های سنی، نیاز به سرمایه زیاد و … بر سر راه افراد وجود دارد. اما اگر شما نیز به دنبال شغل پردرآمدی  محدودیت

زمان مدت  در  بتوانید  که  گزینههستند  بهترین  از  یکی  دندانسازی  شوید،  کار  به  مشغول  آن  در  کوتاه  نسبتا  ها ی 

دندانسازی. است درآمد  و  کار  می شغل  محل  برساند.  دارید  دوست  که  اجتماعی  جایگاه  همان  به  را  شما  تواند 

از دندانپزشکان، باید نسبت به ساخت پروتزهای   البراتوار پروتز دندان شما، از دریافت سفارش  خواهد بود و پس 

شود تا عمل درمانی مورد نیاز انجام  برای دندانپزشک فرستاده می  دندانی اقدام نمایید. سپس پروتز ساخته شده

 .پذیرد

توانید به درآمد  ای شدن در این زمینه میدر رابطه با درآمد دندانسازی باید بگوییم که شما با ورود به این رشته و حرفه

در نظر گرفت و این موضوع به موارد  توان دستمزد ثابتی را برای دندانسازان  بسیار مناسبی دست پیدا کنید. البته نمی

سازد و … بستگی دارد. به  ، مواد اولیه مورد استفاده او، پروتزی که میدندان ساز گوناگونی همچون مهارت و تجربه

کنیم که حتما سعی کنند با آموزش  خواهند در این شغل به درآمد باالیی دست پیدا کنند توصیه میافرادی که می

ربی باتجربه و متبحر، به مهارت باال دست پیدا کنند. برای دریافت هرگونه مشاوره و راهنمایی  دیدن تحت نظر یک م

 .دنت در ارتباط باشید های  دوره آموزش دندانسازی توانید بابیشتر می
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 ای شد؟توان یک دندانساز حرفهچگونه می
آکادمیک در رشته دندانسازی می و پذیرش در رشته  برای کسب تحصیالت  از شرکت در کنکور سراسری  توانید پس 

نمایید. شما با در دست  تحصیلی پروتز دندان، مشغول به تحصیل در این رشته شده و مدرک مورد نظر را دریافت  

رد،  اقدام نمایید. اما نکته مهمی که وجود دا  البراتوار دندانسازی  توانید نسبت به تأسیس یک داشتن این مدرک می

دهند از راه دیگری اقدام سخت و رقابتی بودن قبولی در این رشته است. به همین دلیل بسیاری از افراد ترجیح می

 .نمایند

به یک دندان تبدیل شدن  برای  راه  یا شرکت درساز حرفهبهترین  و  یک   آموزش دندانسازی  دوره ای، آموزش دیدن 
های مورد نیاز را دریافت  توانید تحت نظر یک مدرس متبحر، تمامی آموزشاستاد ِخبره و معتبر است. در واقع شما می

توانسته شما  کار  این  با  شوید.  کار  به  مشغول  البراتوار  یک  در  سرعت  به  و  در  کرده  ممکن،  اید  زمان  سریعترین 
 .را فرا گرفته و به عنوان یک تکنسین به فعالیت بپردازید نکات آموزش دندانسازی تمامی

یک  به  تبدیل شدن  برای  دیگری که  در حرفه دندان ساز راه  شرکت  بدون  حرفه  این  تجربی  آموزش  دارد،  وجود  ای 

در صورت تایید مسئوالن البراتوار، به عنوان کارآموز وارد یک مجموعه شده    های آموزشی است. برای این کار باید دوره

بر تبدیل شوید.باید بگوییم که این روش بسیار زمان دندانساز تجربی و پله پله و در طول چندین سال به یک تکنسین

 .تبدیل شوید دندانساز تجربی است و باید مدتی طوالنی صرف کنید تا به یک تکنسین 

در این روش بسیاری از پیمودن راه مبهم خواهد بود، منجمله اینکه اصًال در چه سطحی دارید کار می آموزید و البته  
 !!!یا بهتره گفته شود آن البراتوار آیا خود جایگاه و سطح حرفه ای دارد یا خیر

 .جهت مطالعه بیشتر درباره بهترین خدمات آموزش دندانسازی تجربی کلیک کنید

 

 

 

 خواهید به یک دندانساز موفق تبدیل شوید؟آیا می 
اید، باید بگوییم که آکادمی های دنت  گرفته دوره آموزش دندانسازی اگر شما نیز تصمیم خود را مبنی بر شرکت در یک 

از بزرگترین و بهترین مجموعه دوره آموزش دندانسازی  . کنید  توانید این دوره را در آن طیکه میهایی است  یکی 
بارها و بارها آزمون خود را پس داده است و در طی چندین سال توانسته است سبب رشد دندانسازانی   زینب رحیم زاده

های  اهر  مند شوید، تنها کافی است از طریقخواهید از این دوره آموزشی بهرهموفق و متبحر شود. اگر شما نیز می
 .با ما تماس حاصل نمایید ارتباطی

 دانسازی تجربی آموزش دن
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