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، یکی از پرطرفدارترین رشته هایی است که زیر شاخه رشته دندانپزشکی است. افراد برای رشته پروتز دندان

پذیرش در دانشگاه های دارای رشته پروتز دندان، باید رتبه مجاز را کسب نمایند. افرادی که در دانشگاه این رشته 

گیرند. الزم به ذکر است تا  را انتخاب می کنند، آموزش های مربوط به ساخت اعضای مصنوعی دندان را فرا می

   .بدانید که درآمد رشته پروتز دندان، بسیار خوب است و تفاوت چندانی با دندانپزشکی ندارد

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در رشته پروتز دندان درس بخوانید و با چارت درسی، دانشگاه 

ر ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آنچه که هایی که دارای این رشته هستند و ... آشنا شوید، د

باید در رابطه در درآمد رشته پروتز دندان، بازار کار پروتز دندان، دانشگاه های دارای این رشته و .... بدانید را به 

 .طور کامل و مفصل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه

پرورش متخصصان مورد نیاز البراتوارهای دندانپزشکی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و  هدف رشته پروتز دندان،

   .خصوصی می باشد

  

  

  



 

 
 

 معرفی رشته پروتز دندان

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، رشته پروتز دندان به افراد آموزش می دهد تا بتوانند برای دندان اعضا 

ته به کارورزان و دانشجویان خود آموزش می دهد تا اعضا مصنوعی دندان را مصنوعی بسازند. در واقع، این رش

طراحی کرده و به درستی بسازند. الزم به ذکر است تا بدانید که این افراد، تمامی اعضای دندان را بر اساس اصول 

با خود بیمار ندارند دندانپزشکی طراحی کرده و می سازند. این افراد پس از فارغ التحصیلی، هیچ ارتباط مستقیمی 

 .و فقط اطالعات مربوط به دندان های آن ها را از دندانپزشک دریافت می کنند

 صورت به پروتز، متخصص آنگاه باشد، داشته نیاز دندان جراحی یا  اما، زمانی که یک بیمار به تعویض دندان

ین پروتز دندان، فقط برخی از وظایف تکنس یک واقع، در. کند می برطرف را او مشکل و کرده دیدار وی با مستقیم

 :را برعهده دارد که تعدادی از مهم ترین این وظایف و مسئولیت ها، شامل موارد زیر می باشند

 طراحی و ساختن پروتزهای دندان 

 اصالح و ترمیم پروتزهای دندانی دارای ایراد 

 ساختن انواع پروتزهای دندانی ثابت و متحرک 

 زهای فک و صورتطراحی و ساختن انواع پروت 

 طراحی و ساخت انواع روکش های دندان 

 طراحی و ساخت پالک های ارتودنسی 

 طراحی و ساختن تمامی دندان های مصنوعی 

 طراحی و ساختن اجزا کاشتنی دندان 

  

  



 

 
 

 چارت درسی رشته پروتز دندان

چه دروسی را برای  هم اکنون که به طور کامل با رشته پروتز دندان آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که

تحصیل در این رشته باید بگذرانیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شما عزیزان برای این که بتوانید در این 

رشته تحصیل کنید، ابتدا باید در کنکور سراسری شرکت کرده و پس از رتبه مجاز انتخاب رشته کنید. پس از 

ی دارای رشته پروتز دندان به خوبی آشنا شده و سپس یکی از آن دانشگاه انتخاب رشته باید با تمامی دانشگاه ها

ها را انتخاب نمایید. الزم به ذکر است تا بدانید که شما می توانید در مقاطع تحصیلی مختلف از جمله: کارشناسی، 

اید دروسی را پاس کارشناسی ارشد، و ... در این رشته درس بخوانید. پس از قبول شدن در دانشگاه، شما عزیزان ب

کنید که برخی از این دروس با رشته دندانپزشکی یکسان می باشند. اما، تعداد زیادی از این دروس با رشته 

دندانپزشکی کامال متفاوت هستند. برخی از مهم ترین دروس عمومی و اصلی و .... این رشته به شرح زیر می 

 :باشند

  

 دروس عمومی رشته پروتز دندان

واحد دروس عمومی را پاس کنید. به یاد داشته  22شما عزیزان اگر قصد ادامه تحصیل در این رشته را دارید، باید 

باشند. اما، اگر قصد دارید تا در مقاطع  20تا  10باشید که تمامی نمرات شما در مقطع کارشناسی باید بین 

اشند. برخی از مهم ترین دروس عمومی این رشته، ب 20ا  12تحصیلی باالتر درس بخوانید، باید نمرات شما بین 

 :شامل موارد زیر می باشند

 مبانی نظری اسالم 

 اخالق اسالمی 

 انقالب اسالمی 

 تاریخ و تمدن اسالمی 

 آشنایی با منابع اسالمی 

 ادبیات فارسی 



 

 
 

 زبان انگلیسی عمومی 

 ( 1تربیت بدنی) 

 ( 2تربیت بدنی) 

 جمعیت و تنظیم خانواده 

  

 دروس تخصصی

دانشجویان گرامی عالوه بر دروس عمومی، باید دروس تخصصی رشته خود را نیز مطالعه کرده و با نمرات  شما

واحد درسی را پاس کنید که تعدادی از مهم ترین این دروس  84عالی پاس کنید. در واقع، شما عزیزان باید 

 :تخصصی، شامل موارد زیر می باشند

 جنین شناسی 

 آسیب شناسی 

 یبهداشت حرفه ا 

 تشریح فک و صورت 

 ( 1رایانه و سیستم های اطالع رسانی) 

 ( 2رایانه و سیستم های اطالع رسانی) 

 فیزیک پزشکی 

 میکروب شناسی و کنترل عفونت 

 اصول حسابداری 

 آمار و روش تحقیق 

 مبانی مدیریت 

 روش های یاددهی و یادگیری 

 انبارداری 

 بافت شناسی 



 

 
 

 ( 1ابزارشناسی و تکنولوژی دندانسازی) 

 ( 2ابزارشناسی و تکنولوژی دندانسازی) 

 ارتودنسی نظری 

 ارتودنسی عملی 

 پروتز ثابت نظری 

 پروتز ثابت عملی 

 پروتز متحرک کامل نظری 

 پروتز متحرک کامل عملی 

 پروتز متحرک پاراسیل نظری 

 پروتز متحرک پاراسیل عملی 

 اکلوژن نظری 

 اکلوژن عملی 

 زیبایی نظری 

 زیبایی عملی 

 ی دندان نظریآناتومی و مورفولوژ 

 آناتومی و مورفولوژی دندان عملی 

 مواد دندانی نظری 

 مواد دندانی نظری 

 زبان تخصصی 

 ایمپلنت نظری 

 ایمپلنت عملی 

 ایمپلنت عملی 

 پروتزهای ماگزیلوفشیال نظری 

 پروتزهای ماگزیلوفشیال عملی 

 سمینار 



 

 
 

 کارآموزی 

  

 دروس کارآموزی رشته پروتز دندان

عالوه بر دروس عمومی و تخصصی، شما دانشجویان عزیز و محترم باید دروس کارآموزی رشته پروتز دندان را نیز 

واحد کارآموزی را در این رشته پاس کنید که دو مورد از مهم ترین کارآموزی  24پاس کنید. شما عزیزان باید 

 :باشند می زیر شرح به های این رشته،کارآموزی 

 (1صه )کارآموزی در عر 

 ( 2کارآموزی در عرصه) 

  

  

 دانشگاه های دارای رشته پروتز دندان

هم اکنون که با تمامی دروس عمومی، تخصصی و کارآموزی این رشته آشنا شدید، پیش از اینکه بخواهیم شما را 

رشته هستند،  با درآمد رشته پروتز دندان آشنا کنیم، تصمیم دارید تا شما عزیزان را دانشگاه هایی که دارای این

آشنا کنیم. متقاضیان تحصیل در این رشته، بسیار زیاد می باشند، لذا اگر تصمیم دارید تا در دانشگاه های روزانه 

درس بخوانید، باید تالش خود را افزایش داده و برای کسب بهترین رتبه، اقدام کنید.  رشته پروتز دندان در

 :وتز دندان، شامل موارد زیر می باشندبرخی از بهترین دانشگاه های دارای رشته پر

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 



 

 
 

  خودگردان پردیس –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 

 دانشگاه لرستان 

 دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

 بریزدانشگاه علوم پزشکی ت 

 دانشگاه علوم پزشکی یزد 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 

  

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدپروتز دندان دانشگاه آزاد بدون کنکوررشته  جهت آشنایی با

  

  

  

 بهترین دانشگاه های دارای رشته پروتز دندان در خارج از کشور

عالوه بر ایران، شما عزیزان می توانید برای تحصیل در این رشته، به کشورهای خارجی رفته و در این رشته درس 

انشگاه های خارج از کشور، کمی دشوار تر از ایران است و باید برای قبول شدن در آن بخوانید. اما، پذیرش در د

 :ها، تالش کنید. برخی از بهترین دانشگاه های دارای این رشته در خارج از کشور، شامل موارد زیر می باشند

 آن آربر-دانشگاه میشیگان 

 دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل 

 کالج کینگ لندن 

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9/


 

 
 

 اه واشنگتندانشگ 

 دانشگاه هاروارد 

 دانشگاه پنسیلوانیا 

 دانشگاه کالیفرنیا 

 سانفرانسیسکو 

برای آشنایی با نحوه پذیرش در این دانشگاه ها، بهتر است که از یک مشاور خوب کمک بگیرید. مشاور به شما 

آشنا شوید. سپس، کمک می کند که ابتدا با تمامی دانشگاه های دارای رشته پروتز دندان در کشورهای مختلف 

ایران  اطالعات کاملی را در رابطه با نحوه پذیرش در این دانشگاه ها به شما عزیزان ارائه می دهد. مشاوران ما در

 .می توانند اطالعات کاملی را در این زمینه به شما متقاضیان گرامی ارائه دهند تحصیل

  

 آینده شغلی و درآمد رشته پروتز دندان

ممکن است سوال کنید که درآمد رشته پروتز دندان چقدر است آیا پس از فارغ التحصیل شغلی برای ما وجود 

دارد یا خیر؟ در پاسخ به این گونه سواالت باید بیان کنیم که بازار کار این رشته شته پروتز دندان، بسیار خوب 

ز فارغ التحصیلی، بالفاصله می توانید مشغول به کار شوید. در واقع، شما عزیزان پس از است و شما عزیزان پس ا

فارغ التحصیلی به عنوان تکنسین پروتز دندان، وارد حیطه کاری می شوید و می توانید خدمات درمانی را ارائه 

دمات مربوطه را ارائه دهند، به دهید. الزم به ذکر است تا بدانید که تمامی دندانپزشکان، برای این که بتوانند خ

یک تکنسین پروتز دندان، نیاز دارند. به یاد داشته باشید که شما پس از اتمام درس خود می توانید در محیط های 

 .مختلفی اعم از: کلینیک های دندانپزشکی، البراتورهای دندانپزشکی شخصی و ... مشغول به کار شوید

دانپزشکی، بازار کار و درآمد رشته پروتز دندان نیز به شدت افزایش یافته امروزه، با گسترش بهداشت و علم دن

است. اما، بهتر است بدانید که درآمد رشته پروتز دندان، برای تمامی این افراد ثابت نیست و هر شخصی طبق 

یک البراتور  میزان کاری که انجام می دهد، کیفیت کار خود و عوامل دیگری، درآمدی متفاوت دارد. به طور مثال:

شخصی، درآمد بیشتر نسبت به سایر افراد خواهد داشت. اما، به طور میانگین می توان گفت که اگر تصمیم دارید 
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تا در این رشته درس خوانده و سپس مشغول به کار شوید، درآمد خوبی را خواهید داشت. عالوه بر این، به یاد 

ج از کشور نیز، بسیار خوب است. اگر می خواهید که به طور داشته باشید که درآمد رشته پروتز دندان در خار

 .کامل با آینده شغلی و درآمد این رشته آشنا شوید، می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه کنید

  

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدرشته ساخت پروتزهای دندان برای مطالعه مقاله

  

  

  پروتز دندان جدیدترین اخبار رشته

 اندازی رشته پروتز دندان در محالت صدور مجوز احداث بیمارستان جدید و راه

 صادر جدید بیمارستان ساخت مجوز: کرد اظهار محالت شهرستان خانی مدیر شبکه بهداشت و درمان مهدی قلیچ

 به اقدام توسعه، معاونت و پزشکی علوم دانشگاه فنی دفتر در اداری و فنی مراحل گذراندن از پس و است شده

 .کرد خواهیم آن ساخت

 ندانپزشکی و پروتز دندانآغاز حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان د

 .شود می آغاز امروز از دندان پروتز و دندانپزشکی رشته دانشجویان درسی واحدهای اضافه حذف و

 کارشکنی وزارت بهداشت در مسیر ساماندهی البراتوآرهای پروتز دندان

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%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/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%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/


 

 
 

شور این است محمد نیک رای، در تشریح مشکالت این رشته در کشور، گفت: مشکل اصلی دندانسازان تجربی ک

 .که وزارت بهداشت از اجرای قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی سر باز می زند

 سازی غیر مجاز در کشورهزار البراتوار دندان ۶فعالیت 

 سازی دندان البراتوار هزار شش حدود: گفت دندان پروتز البراتوارهای صنفی انجمن هوشنگ کبریایی زاده رییس

گیرد و باید  شور فعالیت دارند که هیچ نظارتی از سوی وزارت بهداشت بر فعالیت آن ها صورت نمیک در غیرمجاز

 .قانونمند شود

  

  

 :اطالعیه

ساخت و تهیه دندان های مصنوعی، پالک های ارتودنسی و پروتز های ثابت و متحرک، در حیطه کاری کارشناس 

 .پروتز دندان قرار می گیرد

  

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به یاد  رشته پروتز دندان ر این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل باما د

داشته باشید که ارگ تصمیم دارید تا در این رشته درس بخوانید، ابتدا اطالعات کاملی را در رابطه با دانشگاه های 

ن این اطالعات، بهتر است که از یک مشاور خوب که دارای رشته پروتز دندان به دست آورید. برای به دست آورد

دانش کافی در این زمینه دارد، کمک بگیرید. تمامی مشاوران ما در ایران تحصیل با داشتن اطالعات و دانش 

کامل، می توانند به شما عزیزان در این زمینه یاری رسانند. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما، کافی است تا با 



 

 
 

ای درج شده ما تماس گرفته و یا در زیر این مقاله برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شماره ه

 .شما عزیزان پاسخ داده و شما متقاضیان گرامی را یاری خواهند کرد

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله،

  

 


