
 

 

 

 ی جهاد دانشگاه ی با دوره دندانساز  ییآشنا
 

 

 

 

 

 

 

 صفر تا صد آشنایی با دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی 
های شغلی به دست آمده پس از کنیم؟ فرصتتا چه اندازه تخصص پیدا می دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی در

های دندانسازی را داشته باشید، احتماال این سواالت به همراه  دورهگذراندن این دوره چه هستند؟ اگر قصد شرکت در  

های پر درآمد و  به عنوان یکی از رشته رشته دندانسازی اند. امروزهیک سری سواالت دیگر برای شما نیز پیش آمده

و تبدیل شدن  دوره آموزش دندانسازی آید. به همین دلیل ممکن است شما نیز قصد شرکت درپولساز به حساب می

به یک متخصص در این زمینه را داشته باشید. در این مقاله قصد داریم توضیحات جامعی را در رابطه با این موضوع 

های آن مطلع شوید. برای آگاهی بیشتر درباره این دوره،  بگذرانید، از همه جنبهبیان کنیم تا اگر قصد دارید این دوره را  

 .در ادامه با ما همراه باشید

 دندانسازی چیست؟
آشنا کنیم، بهتر است ابتدا اطالعاتی را در   دوره دندانسازی تجربی جهاد دانشگاهی پیش از اینکه بخواهیم شما را با

ار شما قرار دهیم. دندانسازی رشته ای از زیرشاخه علوم پزشکی است که در طی آن، در اختی رشته دندانسازی رابطه با

 .های ارتودنسی و … پیدا می کنندها، پالکهای دندانی، ایمپلنتافراد تخصص الزم را برای ساخت انواع روکش

تقاضیان باید با شرکت در  در این زمینه وجود دارد. برای این کار م  امکان کسب مدرک دانشگاهی جالب است بدانید که 
های  کنکور سراسری، رتبه الزم را به دست آورده و این رشته را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنند. البته امروزه راه

 .پردازیمها میدیگری نیز برای اخذ مدرک این مهارت وجود دارد که در ادامه به بیان این راه

 دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی 
و همچنین سختی قبولی در این رشته از طریق کنکور  رشته دندانسازی های دانشگاهیبه دلیل کم بودن ظرفیتامروزه  

اند.  و اعطای مدرک در این زمینه اقدام نموده ها نسبت به برگزاری دورهآموزش دندانسازیسراسری، برخی آموزشگاه

 .نمایدگواهی پایان دوره را نیز به شرکت کنندگان اعطا میها، جهاد دانشگاهی است که  یکی از برگزار کنندگان این دوره
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همانطور که از نام دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی پیداست، شرکت کنندگان در طی این دوره صرفا مباحث کلی از  
نمند کند. به همین علت فرد به صورت تخصصی توابیند و با کلیات رشته آشنایی پیدا میدندانسازی را آموزش می

 . شود و آمادگی ورود به بازار کار را نداردنمی

البته نباید هم انتظار داشت که از یک کالس ده یا بیست نفره به همان تعداد دندانساز توانمند خروجی داشته باشد.  

نسی  خروجی دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی فردی است که اطالعات کمی درباره پروتز ثابت، پروتزهای متحرک، ارتود

اند  های مختلف در این رابطه کسب کرده است. این دوره برای عموم مردم که تا به حال در این زمینه کار نکردهو دستگاه

الزم . ای ندارند، مناسب است. اما بعضی از شرکت کنندگان دندانسازان تجربی جویای مدرک هستندو هیچ پیش زمینه
 . شوداز طریق تحصیل در رشته پروتز دندان کسب میبه ذکر است مدرک دندانسازی معتبر فقط 

در مقاالت دیگر هم توضیح دادیم که مرجع صدور مجوز البراتوارهای دندانسازی یعنی معاونت درمان علوم پزشکی صرفًا  
 .پذیرد مدرک فارغ التحصیلی رشته پروتز دندان را می 

 

 

 

 

 

 

 

 توانند در این دوره شرکت کنند؟ چه کسانی می
دندانسازی یک کار بسیار تخصصی است و نیاز به مهارت بسیار باالیی دارد. از این رو در بازار شغلی این رشته شاهد  

اند و  ها کار کردن فرا گرفتهوجود تعداد زیادی از دندانسازان هستیم که این مهارت را به صورت تجربی و پس از سال 

دندانسازی بدون کنکور   شود در دورهدر این زمینه هستند. توصیه می مدرک دندانسازی تجربی اکنون به دنبال دریافت
 ..اقف شوند و در پایان گواهی پایان دوره دریافت کنندشرکت کنند که حداقل به موارد علمی بیشتر و جهاد دانشگاهی

تواند خواسته این دسته از متقاضیان شرکت در  در واقع اخذ گواهی پایان دوره اعطا شده توسط جهاد دانشگاهی می

  دوره دندانسازی  این دوره را محقق سازد. اما به جز دندانسازان تجربی، برخی از افراد دیگر نیز تقاضای شرکت در
را دارند. این دسته از افراد شامل عموم مردم هستند که قصد کسب یک مهارت جدید برای مشغول  جهاد دانشگاهی

تواند به این دسته از افراد کمک  تواند این دوره میشدن در حیطه دندانسازی را دارند. برای کسب اطالعات کلی می

بایست زیر نظر یک استاد  تر به نتیجه برسند، مید سریعخواهندنبال آموزش تخصصی هستند و می   کند. اما اگر به

 .ای شروع به کسب تخصص کنندِخبره و با تجربه طی یک دوره حرفه

 

 

https://highdentlab.com/%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%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/


 
 

 

 

  VIPسال هاست که هنرجویان به صورت کامال  های دنت البراتوار دندانسازی مجموعه در این رابطه قسمت آموزش 
مستقیم نظر  سرکارخانم زیر  زاده  استاد  رحیم  می زینب  اجرایی  علمی  و  دوره آموزش کاربردی  اتمام  از  بعد  و  بینند 

 .را دارند  توانایی کار کردن و ورود به بازار کاری

 .قسمت آموزش البراتوار های دنت تماس داشته باشید و مشاوره کامل دریافت کنید توانید بادر این خصوص می

 های شغلی پس از شرکت در دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی فرصت
می توان گفت که بازار شغلی این رشته از شرایط خوبی برخوردار است. با این حال توجه به این نکته ضروری است 

شود که کسب تجربه در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین  هایی محسوب میجزو رشته دندانسازیرشته   که

 .توان صرفا با گذراندن یک دوره، توقع کسب مهارت باال در این زمینه را داشتدلیل نمی

 .ده شودها توسط یک استاد متخصص انتقال داای شرکت کنند که تجربیات و تکنیکمگر اینکه در دوره

ای شد. برای این کار  توان تبدیل به یک دندانساز حرفهنمی دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی در واقع با شرکت در

توانید در برخی البراتوارهای دندانسازی نه به عنوان تکنسین بلکه کمک تکنسین مشغول به کار شوید تا مهارت می

بستگی   مدیریت البراتوار دندانسازی که کسب تجربه تحت این شرایط بهتجربی الزم را کسب نمایید. الزم به ذکر است  

 .دارد که به دنبال رشد شما باشد یا خیر

اند. ناگفته نماند که در ایران برخی از دندانسازهای تجربی نسبت به تاسیس البراتوارهای بدون مجوز اقدام نموده

توانید در البراتوارهای دیگر مشغول به کار شوید و یا اینکه حصیل در این رشته نیز میبنابراین حتی در صورت عدم ت

 د. البراتوار خود را تاسیس کنید؛ الزمه این شرایط این است که با دندانپزشک یا کلینیکی لینک باشی 

  

 

 

 

 

 

 مزایای اخذ مدرک دندانسازی جهاد دانشگاهی 
ای  آورند. انتخاب مجموعهروی می رشته دندانسازی مهارت جدید و کسب درآمد باال بهمعموال افراد برای یادگیری یک  

های  تواند تا حدود زیادی ضامن موفقیتکنید، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و میکه این دوره را در آن طی می

گواهی نامه ایست  جهاد دانشگاهیدوره دندانسازی   بعدی شما در این زمینه باشد. مدرک اخذ شده پس از شرکت در

 تواند بعنوان رزومه برای افرادی که در حال مهاجرت از ایران هستند مناسب باشد.که بیشتر می
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اید  ای را گذراندهتوان مهاجرت کرد چرا که فقط بیانگر این است که شما چه دورهالبته با این گواهینامه به تنهایی نمی

رای مهاجرت باید به دنبال کانال دیگری باشید. برای کار کردن در البراتوارهای داخل ایران و چه مهارتی دارید. پس ب 

گیرد، که متاسفانه  تواند کمک کند. بلکه توانایی شماست که مورد ارزیابی قرار میهم این گواهینامه چندان به شما نمی

 .شودمیسر نمی های دندانسازی جهاد دانشگاهیدوره این کسب تخصص در

 های دندانسازی جهاد دانشگاهی شرکت کنیم؟چگونه در دوره
و اخذ مدرک در این زمینه تنها کافی است از طریق   دوره دندانسازی جهاد دانشگاهی برای مشاوره بیشتر در مورد

الزم،  های  های قرار داده شده در وبسایت های دنت با ما در ارتباط باشید تا ضمن دریافت مشاوره و راهنماییشماره

 .ها اقدام نماییدنسبت به ثبت نام در دوره

 

 

 

 

 

 

 

آیا امکان تاسیس البراتوار با مدرک دندانسازی جهاد دانشگاهی وجود  
 دارد؟

مدرک دندانسازی   توان بامیآید این است که آیا  سوال مهمی که برای بسیاری از شرکت کنندگان این دوره پیش می
افراد برای تاسیس البراتوار حتما  .پاسخ خیر است نسبت به تاسیس البراتوار دندانسازی اقدام کرد؟ جهاد دانشگاهی

 .به تحصیل بپردازند رشته پروتز دندان باید در کنکور سراسری شرکت کرده باشند و در

 .است مدرک دانشگاهی رشته پروتز دندان  داشتنبه بیان دیگر تنها راه اخذ این مجوز، 

 .توانید فعالیت خود را در این حیطه آغاز نماییدبا این حال با اخذ مدرک جهاد دانشگاهی می

 

 

 

 

 

 های تماس شماره

۲۸۴۲۶۰۵۰ –  ۰۲۱ 

۵۸۹۴ ۲۶۳ ۰۹۱۳ 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشتۀ پروتز دندان چیست؟
باشد. در واقع دندان پزشکی  میرشته پروتز دندانی زیر شاخه علوم تجربی و مربوط به دندان پزشکی و سالمت دندان  

توانند و پروتزهای دندانی دو رشته کامال مربوط به هم هستند. دندانپزشکان بدون کمک تکنسین پروتزهای دندانی نمی

البراتوار  بسیاری از بیماران را درمان کنند. مهم ترین کار تکنسین پروتزهای دندانی، ساخت انواع پروتزهای دندانی در

 .باشدمی دندانسازی

 انواع پروتز دندان
ه برای جایگزین شدن با یک عضو منظور از پروتز، یک ابزار مصنوعی است ک ابتدا باید عنوان کنیم که پروتز چیست؟

توان با استفاده از همین مفهوم، تعریف کرد. انواع گوناگونی از  رود. بنابراین پروتز دندان را نیز میطبیعی به کار می

می داده  قرار  دندانپزشکان  اختیار  در  و  البراتوارها ساخته شده  در  دارند که  وجود  دندانی  از پروتزهای  برخی  شوند. 

کنند. در حالی که برخی دیگر از  های ساخت پروتز دندان تنها نسبت به ساخت یک نوع خاص پروتز اقدام میالبراتوار 

 :پردازند. انواع این پروتزها عبارتند ازها به فعالیت میها در زمینه ساخت انواع گوناگون آناین آزمایشگاه

 پروتزهای ثابت 
ها،  ها، بریج توان به ایمپلنتها میشوند. از جمله آنکار گذاشته میابزارهایی هستند که به صورت دائمی در دهان 

 .ها و … اشاره کردلمینت

 پروتزهای متحرک
گیرند. به عنوان ابزارهایی هستند که قابلیت خارج شدن از دهان را دارند و به صورت دائمی مورد استفاده قرار نمی

 .و پروتز پارسیل نام برد دندان مصنوعی توان ازمثال می

های  اپالینس شود می توان بهساخته می دندانرشته پروتز   از طرفی به عنوان یکی از ابزارهایی که توسط متخصصان

 .شونداشاره کرد. این ابزارها بسیار گسترده هستند و به صورت متحرک و ثابت ساخته می ارتودنسی
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لم کافی اهمیت بسیار زیادی در  این موضوع را در ساخت پروتزهای دندانی در نظر داشته باشید که دقت عمل و ع

ساخت صحیح این پروتزها دارد. زیرا دندانپزشکان همواره به دنبال متخصصانی هستند که بتوانند پروتزهای مورد  

های علوم پزشکی و درمانی  دانید، هرچند که دندانپزشکی یکی از شاخهنیاز را با ظرافت تمام بسازند. همانطور که می

 .شود و الزمه انجام هر کار هنری، ظرافت و دقت استعی کار هنری محسوب میاست اما در حقیقت نو 

 

 همه چیز درباره انواع پروتز دندان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درآمد دندانسازان چقدر است؟
معموال هر البراتوار توانند همه پروتزها را بسازند. اما  همانطور که گفته شد، البراتوارهای ساخت پروتزهای دندانی می

پردازد. به عنوان مثال ممکن مطابق با عالیق و تجربه خود، حیطه خاصی را انتخاب کرده و در آن حیطه به فعالیت می

و ثابت بپردازد در حالی که البراتوار دیگر در زمینه ساخت انواع ایمپلنت   لمینت متحرک است یک البراتوار تنها به ساخت

میزان مهارت و دست ورزی متخصصان   فعالیت کند. یکی از نکاتی که تعیین کننده میزان موفقیت این البراتوارها است،

های  های دیجیتال به البراتوارها هستیم اما همچنان مهارتاست. در واقع هرچند که روز به روز شاهد نفوذ تکنولوژی

 .ها مسلط باشدرود به آنروند که از یک تکنسین موفق توقع میهایی به شمار میدستی، یکی از مهمترین توانایی

 .های دست ورزی استشود، تسلط به همین تکنیکنکاتی که سبب تفاوت دستمزد دندانسازان مییکی از مهمترین 

توان مقدار مشخصی را بیان دانید، درآمد دندانسازان با یکدیگر متفاوت است و به همین دلیل نمیهمانطور که می

خواهید شما نیز به یکی  بنابراین اگر میکرد. این موضوع بستگی به مواد اولیه مورد استفاده و مهارت دندانساز دارد.  

از دندانسازان پردرآمد تبدیل شوید، حتما باید طبق یک نقشه و آموزش مستقیم یک استاد مطرح و متخصص قرار  

 .بگیرید

 

 

 انواع پروتز دندان

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/
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/


 
 

 

 

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

 

 

 

 سخن پایانی 
های پرطرفدار علوم پزشکی و بهداشتی است که امروزه متقاضیان زیادی دارد. دلیل این  یکی از رشته رشته دندانسازی

می را  زیاد  با  تقاضای  حیطه  این  متخصصان  کرد.  جستجو  و…  مناسب  اجتماعی  جایگاه  کافی،  درآمد  در  توان 

دون دیگری ناقص است. در واقع دندانپزشکان به صورت دندانپزشکان ارتباط نزدیکی دارند و کار هر یک از این افراد ب

دهند. در حالی که دندانسازان هیچ  ها انجام میپردازند و اقدامات الزم را برای درمان آنبالینی به معاینه بیماران می

ن کار پس از قالب  پردازند. ای ارتباطی با بیماران ندارند و تنها به ساخت ابزارها و پروتزهای مورد نیاز دندانپزشکان می

 .شودگیری از دهان بیماران انجام می

توانند این و دندانسازی، متقاضیان می رشته پروتز دندان خوشبختانه امروزه عالوه بر امکان تحصیالت دانشگاهی در

توانند با شرکت قرار گیرند. این افراد می آموزش دندانسازی تجربی های آزاد به دست آورند و تحتها را در دورهمهارت

دانشگاهی در د  دوره پروتز دندان جهاد  رشته  دنبال با کلیات  به  اگر  یا  و  شوند.  آشنا  تئوریک  صورت  به  ندانسازی 

حرفه و  تخصصی  کامال  صورت  به  را  دندانسازی  صد  تا  صفر  که  هستند  میآموزشگاهی  بگیرند،  یاد  از ای  توانند 

بهره برده و حتی گواهی پایان دوره از مجموعه (های دنت) کسب نمایند.  آموزش دندانسازی زینب رحیم زاده دوره

تهیه شده توسط مجموعه های دنت،   عکس و فیلم آموزش دندانسازی همچنین محتوای تخصصی این رشته شامل

از طریق وبسایت  دانلود رایگان کتاب آموزش دندانسازی  کاربردی و مفید باشد. باتواند برای عالقمندان این رشته  می

 .های رایگان رشته دندانسازی دست پیدا کردتوان به منابع و ایبوکی دنت نیز میها

 

 

 شغل و درآمد دندانسازی 

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/
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/media/
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/

