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شرح وظایف امور 

نپزشکی  دندا



نپزشکی  اداره امور دندا
 تکنسین تجربی البراتور  / پروتز/  کاردان   5ران تجربی /  مشمول تبصره بهدا  / شرح وظایف کمک دندانپزشکان تجربی

 کمک تکنسین های دندانسازی

 شرح وظایف

 کمک دندانپزشکان تجربی

 ترمیم پوسیدگی های سطحی دندان 

  باشدکشیدن دندان در مواردی که ضرورت داشته. 

 جرم گیری دندانها 

 ساخت و قرار دادن دندانهای متحرک 

 مواردی که مجاز به انجام آنها نمی باشند 

 عصب کشی 

  کشیدن دندانهای عقل و ریشه هاییکه در قسمت زیر لثه و داخل استخوان فک پنهان و

 .یا بطور غیر عادی قرار گرفته اند

 مداخله در امور جراحی دندانها 

 تدنسی ) ردیف کردن دندانها ( و معالجه بیماریهای دهانانجام درمانهای ار 

 نسخه نویسی جهت بیماران 

 - تراش دندان جهت گذاشتن دندان مصنوعی ثابت 

 شرح وظایف

 بهداران تجربی

 

 ترمیم پوسیدگی های سطحی دندان 

 کشیدن دندان در مواردی که ضرورت داشته باشد. 

 جرم گیری دندانها 

  دندانهای متحرکساخت و قرار دادن 

 مواردی که مجاز به انجام آنها نمی باشند 

 عصب کشی 

  کشیدن دندانهای عقل و ریشه هاییکه در قسمت زیر لثه و داخل استخوان فک پنهان و

 .یا بطور غیر عادی قرار گرفته اند

 مداخله در امور جراحی دندانها 

 اریهای دهانانجام درمانهای ارتدنسی ) ردیف کردن دندانها ( و معالجه بیم 

 نسخه نویسی جهت بیماران 

 - تراش دندان جهت گذاشتن دندان مصنوعی ثابت 

 



 

صرفاً مجاز به قالب گیری و ساخت دندانهای مصنوعی متحرک بوده و  5دندانساز مشمول تبصره 

.به هیچ وجه حق مداخله در سایر امور دندانپزشکی را ندارد  

 

شرح وظایف مشمول 

  5تبصره

 

پروانه البراتوار میتوانند اقدام به تاسیس البراتوار دندانسازینمایند وصرفا بکارساخت پس از اخذ 

 .دندان بپردازند

 

کاردان شرح وظایف 

 پروتز

 

پس از اخذ پروانه البراتوار میتوانند اقدام به تاسیس البراتوار دندانسازی نمایند وصرفا 

.بکارساخت دندان بپردازند  

 

تکنسین شرح وظایف 

البراتوار تجربی  

 

مربوطه کار نمایند و   مستقیم مسئولین  می توانند منحصرا در کارگاههای دندانسازی زیر نظر

.را ندارند  مستقل  گارگاه  حق دائر کردن  

 

کمک شرح وظایف 

های دندانسازی تکنسین  

 

 


