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 شناسنامه طرح 

 مطب دندانپزشکی احداث  عنوان طرح

 مراغه، خیابان خوجه نصیر،  شرقی، شهرستان استان آذربایجان  محل اجرا
 ...   .....دکتر جناب آقای  طرح مدیریت

 طرح   ظرفیت

نفر(، جراحی دهان    810نفر(، رادیوگرافی )  1,350ویزیت و معاینه )
  828نفر(، عصب کشی )  1,104نفر(، ترمیم دندان )  156و دندان ) 

 نفر(  260نفر(، پروتز دندان ) 828نفر(، جرم گیری )

 مواد اولیه مصرفی عمده 

انواع لوازم مصرفی دندانپزشکی )دستکش، پیش بند، روکش  
یونیت، آیینه یکبار مصرف، سر ساکنش، سرم شسشتو،  

کامپوزیت، فیلم، رابردم، هایپوکلرید، کاور الیت، کاور پوآن، کاور  
 توربین، کاور آنگل و ...( 

 نفر مستقیم 4 زایی اشتغال 

 مترمربع 60 متراژ محل فعالیت 
 میلیون ریال  18,639 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  15,039 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  1,779 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال  7,943 آورده متقاضی 
 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 ماه تنفس(  12ساله با   5)
 میلیون ریال  9,500سال اول 

 میلیون ریال  1, 201 پرداختی تسهیالت بانکیبهره 
 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه در گردش 

 %12 نرخ بهره بانکی 

 درصد   07/30 %18نرخ تنزیل   (IRRنرخ بازده داخلی طرح )
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE)  20نرخ تنزیل % 
 درصد   59/39

( با نرخ  NPVسرمایه )خالص ارزش فعلی کل 

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  9,606

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  9,119

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 
 سال  55/4 دوره بازگشت سرمایه عادی 
 %75 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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 مقدمه 

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح امکان سنجیدر مطالعات  

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

باشد  می   .................. با مدیریت  یجاد مطب دندانپزشکی در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی  طرح توجیهی امطالعات  

   است. گیرد، تدوین شدهاین طرح مدنظر قرار  توسعهکه بایستی در  گذاری رویه سرمایه  جهت استانداردسازیکه 

در ادامه   ،بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  مورد مطالعه معرفی شده سپس   ت در این مطالعات ابتدا محصوال

های  هایت ظرفیت ندر    و  مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده

برآورد شده تا    3.3فار افزار کامبا استفاده از نرم  مورد نیاز برای اجرای طرحثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری   ، اقتصادی

درجهت انجام سرمایه گذاری  و  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

را    جامعهدر  مورد نیاز      دندانپزشکی ارائه انواع خدمات  بایستی انعطاف الزم جهت    خدماتی ذکر شدهنماید واحد  خاطر نشان می 

  مشتریان و بیمارانامکان جذب    شهرستان مراغه در    دندانپزشکان با سابقه و معروف داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور  

 . خود را افزایش دهند
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 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 : خانوادگی نام نام و 

 :  شناسنامهشماره 

 :  کد ملی

 10/31397: تولد تاریخ 

 

 متقاضی  توانمندی  بررسی -1-5
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 

  



 

 ایجاد طرح توجیهی گزارش 

 مطب دندانپزشکی 

 401-120شماره: 

 31/02/1401تاریخ: 
 

...... دکتر  مجری طرح:   10  

 

 همقدم -2-1

است که به سالمت دهان و دندان می پردازد. دندانپزشک، پزشکی است که در زمینه  دندانپزشکی شاخه ای از علم پزشکی  

پیشگیری، بررسی عالئم و درمان بیماری های دهان و دندان در مجموعه ای به نام کلینیک دندانپزشکی تخصص دارد. او  

دن میزان بهداشت دهان و دندان می  ها و باالبر به درمان بیماری های دهان و دندان، جلوگیری از پیشرفت این نوع بیماری 

 .پردازد

البته در سال های اخیر مباحث جدیدی مانند زیبایی دندان وارد حوزه کاری دندانپزشکان شده است. گاهی دندانپزشک بسته  

به سطح کاری، یک یا چند دستیار دارد. دندانپزشک باید تمرکز باال برای مدت طوالنی، هماهنگی خوب بین دستها و چشم  

ها و مهارت های ارتباطی خوبی داشته باشد. او باید دارای صبر و حوصله زیاد و قدرت بدنی مناسب باشد، گاهی الزم است  

 .چند ساعت مداوم روی یک بیمار کار کند

دندانپزشک باید بتواند به بیماران خود، به خصوص آنهایی که از دندانپزشکی ترس دارند و همچنین کودکان، آرامش داده و  

اعتماد و اطمینان آنها را برانگیزد. کنترل درد یکی از مسایل مهم است که دندانپزشک باید بتواند با کمک روش های موجود  

و مهارت خود درد بیمار را کاهش دهد. در صورت لزوم قبل از شروع کار با صبر و لحنی دوستانه، اطالعات الزم را به بیماران  

 .بدهد

درصد از هزینه های پرداخت شده از سوی مردم به    18٫5نشان می دهد که    95آمار رسمی وزارت بهداشت در پایان سال  

به   نزدیک  حالیکه  در  است.  یافته  اختصاص  دندانپزشکی محروم هستند،    40دندانپزشکی  از خدمات  مردم کشور  از  درصد 

 .زینه های دندانپزشکی در کشور دارد درصد از کل هزینه ها نشان از باال بودن ه  18٫5اختصاص 

دندانپزشکی محروم هستند   خدمات  به گزارش ایده و خالقیت به نقل از پول نیوز، براساس آمار چهار دهک از خانوار ایرانی از 

و بیشتر خدمات دندانپزشکی به دهک های باالی جامعه اختصاص پیدا می کند. وزارت بهداشت در سال گذشته اعالم کرد  

 .درصد هزینه های درمانی را در بخش دندانپزشکی صرف کرده اند 25ای باالی جامعه بیش از دهک ه

براساس   و  داده  قرار  هدف  را  جامعه  متوسط  و  مرفه  گروه  باید  دندانپزشکی  کلینیک  یک  که  دهد  می  نشان  موضوع  این 

ررسی های میدانی نشان می دهد که در  درآمدهای این قشر از جامعه کسب و کار خود را برنامه ریزی کند. در حال حاضر ب

دندانپزشکی خصوصی وجود ندارد و اگر موردی هم باشد مربوط به سازمان ها و ارگان   کلینیک نقاط پایین و کم درآمد جامعه 

 .های دولتی است
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شود، هزینه    درصد هزینه است و بقیه هزینه هایی که گرفته می  12تا    10در دندانپزشکی، حداکثر موادی که مصرف می شود  

هزار تومان    150تا    100های جانبی و دستمزد پزشک است. مراجعه به یک کلینیک دندانپزشکی در کمترین صورت بین  

 .مراجعه کننده در ماه دارد 150تا    120هزینه دارد که به طور متوسط بین 

یک حساب سر انگشتی می توان گفت    درصد از هزینه ها صرف مواد اولیه و هزینه های جانبی کلینیک شود با   12اگر تنها  

میلیون سود خالص دارد که در    13تا    12٫5درصد هزینه ها بین    12میلیون درآمد دارد که با کسر    15که در کمترین حالت  

 .میلیون تومان می رسد 300آمد ماهانه آن به بیش از 

 

 

 : خدمات دندانپزشکی 1شکل 

 

  :از عبارتند  آنها  از  برخی  که  دارد  وجود مشکالتی  و مسایل  کشور در دندانپزشکی  حوزه  در

 افزایش بی رویه تعداد دندانپزشکان و کاهش فرصت شغلی برای تعداد زیادی از آنها به خصوص در شهرهای بزرگ  (1

 در معرض بیماری های عفونی، ایدز و هپاتیت بودن در صورت رعایت نکردن مسایل بهداشتی  (2

دچار شدن به بیماری های جسمی مانند آرتروز گردن و مشکالت ستون فقرات و مشکالت چشمی به دلیل   امکان (3

 داشتن کار فیزیکی زیاد 



 

 ایجاد طرح توجیهی گزارش 

 مطب دندانپزشکی 

 401-120شماره: 

 31/02/1401تاریخ: 
 

...... دکتر  مجری طرح:   12  

 

عدم پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی برای بیماران که منجر به کاهش مراجعه آنها به جز در شرایط اضطراری   (4

 .شده است

 

 )دندانپزشکی(  خدمات طرح معرفی  -2-2

دندان ها قسمتی از بدن هستند که سالمت آن ها به اندازه سالمت کل بدن اهمیت دارد، حتی گاهی آسیب در دندان ها می  

 .تواند باعث مشکالت جدی در سایر قسمت های بدن شود

  بهبودی   به  کمک   آن  فعالیت   از   هدف  …مطب دندانپزشکی یکی از بخش های درمانی است که مانند سایر درمانگاه ها و 

با این تفاوت که در این مطب تنها خدمات مرتبط با دهان و دندان ارائه می شود. مطب دندانپزشکی    .است  بیماران   درمان  و   افراد

ممکن است به طور مستقل و به عنوان یک کلینیک خصوصی فعال بوده یا در بیمارستان ها و درمانگاه های عمومی بخشی  

 .باشد را به خود اختصاص داشته

شود، در دسته خدمات درمانی و برخی نیز ترمیمی هستند. از طرفی نیز گاهی افراد  پزشکی ارائه می دندان   مطب خدماتی که در  

 .کنندبرای دریافت خدمات زیبایی به دندان پزشکی مراجعه می 

 

 ترمیمی  خدمات و درمان های دندانپزشکی -2-2-1

توان با رعایت بهداشت دهان و دندان، رژیم غذایی کم  ها را می دندان دادن  های لثه و ازدست خطر پوسیدگی دندان، بیماری 

 .پزشک کاهش دادکردن و مراجعه منظم به دندان های دندان هنگام ورزش قند و کم اسید، استفاده از محافظ 

مان دندان و رفع  های دره ای دندانپزشکی، شامل انواع روشرو معموال بخش عمده و حائز اهمیت انواع خدمات و درمان ازاین 

ترین  مشکالت لثه است. هر یک از این خدمات به دنبال درد دندان، شکستگی و پوسیدگی و موارد دیگر نیاز خواهد بود. مهم

 :شودهای درمانی و ترمیمی در لیست خدمات دندانپزشکی شامل موارد زیر می گزینه 

 

 معاینات دندان پزشکی  (1

های  ز بروز مشکالت مختلف دهان و دندان، خصوصا در خردساالن و کودکان در بازهصورت کلی بهتر است برای پیشگیری ابه

 پزشکی مراجعه شود. در زمان مراجعه برای دریافت انواع خدمات و درمان زمانی دوساله حتما برای معاینات دندان به دندان 
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ها اطالعات الزم را به دست  دندان   های دندانپزشکی، متخصص دندان پزشکی با پرسیدن سؤاالتی عمومی در خصوص شرایط 

 .آوردمی

کند تا به دنبال مسائل و  یکی بررسی می ها را با ابزارهای مخصوصی به نام آینه و پروب یکی پزشک تمام دندان سپس دندان 

ها،  ند لثه های نرم دهان مانهای لثه و سایر موارد باشد. عالوه بر این تمامی بافت مشکالتی مانند پوسیدگی دندان، بیماری 

زبان، لب ها و کام از نظر سرطان دهان و سایر مشکالت احتمالی بررسی و غربالگری خواهد شد. حتی در مواردی ممکن  

 .پزشک مفاصل فک و غدد لنفاوی را نیز بررسی کنداست دندان 

پذیر باشد.  امکان   سختی با چشمدر مواردی نیز ممکن است تشخیص مشکالت دهان و دندان مانند پوسیدگی یا عفونت به

ارائه شده، عکس  دندانپزشکی  از خدمات  این شرایط یکی  در  دندان بنابراین  از  ایکس  اشعه  یا  با  برداری  نهایت  در  هاست. 

 .های درمانی را پیشنهاد خواهد دادپزشک در صورت وجود هرگونه مشکلی گزینه درنظرگرفتن تمام این موارد، دندان

 

 : معاینات دندانپزشکی 2شکل 

 

 ها گیری و تمیزکردن دندان جرم (2

هاست. جرم گیری دندان شامل حذف مواد  و تمیزکردن دندان  جرم گیری های دندانپزشکی،  یکی از انواع خدمات و درمان 

ها( یا جرم  شد باکتری های نرم )ناشی از رزائد انباشته شده از دندان است. این ضایعات ممکن است شامل ذرات غذا، پالک 

   .ها( باشدسخت )ناشی از تجمع مداوم پالک و مواد معدنی از بزاق روی دندان 
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بخشند. به همین دلیل حتی در  ها می های لثه هستند و ظاهری ناخوشایند نیز به دندان پالک و جرم از عوامل اصلی بیماری 

گیرند. سپس دندانپزشک یا متخصص بهداشتی،  ی نیز قرار می مواردی این دست از خدمات دندانپزشکی در زمره خدمات زیبای

دهد. این به درمان و پیشگیری از بروز  های شما را با استفاده از یک برس چرخان و با خمیر پولیش تمیز و جال می دندان 

 .کندبیماری لثه کمک می 

 

 ها های بین دندان پرکردن سوراخ و شکاف  (3

 Dental fissure sealantsهای دندان پزشکی،  های دندانپزشکی ارائه شده در کلینیک   یکی دیگر از انواع خدمات و درمان 

ها وجود  شود. معموال در این روش فواصلی که بین دندان ها پر می ها و درزهای بین دندان نام دارد که در این روش شکاف 

 .ز خدمات ترمیمی دندانپزشکی در نظر گرفتتوان جخصوص پر خواهد شد. این مورد را میدارد با استفاده از متریالی به 

درمان است،  کنند. هر دندانی که دارای شیار یا شکافی عمیق باشد قابل ها در برابر پوسیدگی محافظت می ها از دندان سیالنت

ن قرار  های آسیاب هستند. سیالنت محلول مایعی است که روی سطح دندا شوند دندان هایی که درمان می ترین دندان اما رایج 

 .گیردعنوان یک ماده پالستیکی بادوام روی آنها قرار می گرفته و به 

های دندان جلوگیری کرده و مانع ایجاد پوسیدگی  ها در شکاف این یک مانع فیزیکی است که از جمع شدن غذا و سایر باکتری 

های دائمی را کاهش  خطر پوسیدگی دندان شود، زیرا  شود. فیشور سیالنت معموال برای کودکان توصیه می ها می در دندان 

 .دهدمی

 

 پرکردن دندان  (4

شود. این شیوه درمانی  درمان می  پر کردن دندان ها شده است، باهای دندانی که باعث ایجاد حفره )سوراخ( در دندان پوسیدگی 

پزشک از مته و ابزارهای دیگر برای از  دندان های دندانپزشکی است.   ها در بین انواع خدمات و درمان ترین گزینه یکی از رایج 

 .شودکند. حفره تمیز، خشک و با مواد پرکننده مهروموم می بین بردن پوسیدگی استفاده می 

ترین مواد به  موجود است. بر اساس اندازه، شکل و محل پرکردن موردنیاز، در مورد مناسب پر کردن دندان مواد مختلفی برای

تواند ظاهر زیبای دندان  گیرد. یک انتخاب متداول، مواد پرکننده همرنگ دندان است که می ورت می های الزم ص شما توصیه 

 .را حفظ کرده و همچنین شکل و عملکرد آن را نیز بازیابی کند
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 : شیوه های پر کردن دندان 3شکل 

 

 هاکشی دندان عصب  (5

ها یا درمان ریشه است. درمان ریشه روشی است که پالپ  دندان  کشیعصب  دندانپزشکی، های    یکی از انواع خدمات و درمان 

شود( بافت حساسی  کند. “پالپ” )که اغلب به آن عصب دندان گفته می دیده یا عفونی دندان را با پرکردن جایگزین می آسیب

وخالی دندان )محفظه عصب(، این بافت  کند. در مرکز ت است که اکسیژن، مواد مغذی و احساس را برای دندان فراهم می

 .گیردهمراه با عروق خونی و اعصاب قرار می 

تواند به طور غیر قابل برگشتی به پالپ آسیب برساند و ممکن است عفونی شود. در نتیجه این  ضربه یا پوسیدگی گسترده می 

و خون  عفونت  درمان  برای  که  است  دندانپزشکی  خدمات  از  می یکی  انجام  لثه  ریشه، عصب  ریزی  درمان  در طول  شود. 

کند و به آنها شکل  های ریشه را تمیز می های کوچک کانال پزشک با مته و فایل شود. دندان دیده از دندان خارج می آسیب

 .شودرود، پر می ای که تا انتهای ریشه می دهد. داخل دندان تمیز، خشک شده و با مواد پرکنندهمی

از مواد پرکننده یا نقره   برای دندان  یا روکش دندان استفاده می )رنگ دندان  از دندان در برابر  ای(  شود. این کار همچنین 

کشی ریشه  کند. ممکن است نیاز باشد که کانال شکستگی که ممکن است پس از درمان ریشه ایجاد شود نیز محافظت می

 .به چند جلسه بیانجامد صب کشی دندانع  رو دفعات مراجعه به دندان پزشکی برای طی چند جلسه انجام شود و ازاین
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 : عصب کشی 4شکل 

 

 درد و کشیدن دندان دندان  (6

تر به  شدید نیاز است. خصوصا در کودکان یا افراد مسن  دندان درد های دندانپزشکی به دنبال  یکی از انواع خدمات و درمان 

توان کشیدن دندان را  رو می ریشه و لثه، باید دندان معیوب کشیده شود. ازاین دنبال شدت یافتن پوسیدگی دندان و عفونت  

 .های درمان دندان نیز معرفی کردترین انواع روشعنوان یکی از رایج به

شود. گاهی امکان کشیدن دندان به  های درمانی مشخص می بسته به نوع دندان و محل قرارگیری آن و شدت عفونت، روش 

ها، باید دندان معیوب جراحی شود. جراحی دندان خصوصا برای کشیدن  وجود ندارد و به دلیل طرز رشد ریشه ها همین راحتی 

 .های عقل ضروری استدندان 

دار رشد کند. رشد در دندان کناری و فرورفتن در  صورت زاویه در برخی مواقع ممکن است دندان عقل نهفته باشد یا این که به

نیاز است. اگر به جراحی   جراحی دندان هد داشت. برخی مواقع به بیهوشی عمومی برای انجام این لثه نیز به عمل نیاز خوا

  صورت   و  فک  محیطی   –برای خارج کردن دندان نیاز باشد، به دلیل حساسیت بسیار باالیی که این کار دارد و با اعصاب حسی  

 .شود انجام دندان  جراح توسط کار این باید حتما  است، ارتباط در



 

 ایجاد طرح توجیهی گزارش 

 مطب دندانپزشکی 

 401-120شماره: 

 31/02/1401تاریخ: 
 

...... دکتر  مجری طرح:   17  

 

 

 ی : دندان کش5شکل 

 

 دیده های آسیب ها برای ترمیم دندان باندینگ دندان  (7

های بریده شده، شکاف  دیده، باندینگ نام دارد. دندان آسیب  ترمیم دندان یکی از انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی برای

توان با باندینگ درمان کرد. در این شیوه درمانی، یک پرکننده رزینی  می خورده، تغییر رنگ یافته یا دارای شکل عجیب را  

مرورزمان نیاز  شود. این رزین ممکن است به دیده اعمال می تر به دندان آسیبهمرنگ دندان برای دستیابی به ظاهری منظم

 .شودن نیز گفته می شود. به این روش پیوند دندابه تعویض داشته باشد، زیرا سایش یا لکه در آن ایجاد می 

 دیده های آسیبروکش دندان جهت ترمیم دندان  (8

شود. گاهی اوقات الزم است  الیه نازکی از رزین یا پرسلن است که به طور دائم به جلوی دندان چسبانده می  روکش دندان

عنوان یکی از خدمات  به توانند  ها نیز می ها کمی تغییر شکل پیدا کنند تا فضایی برای روکش ایجاد شود. این روش دندان 

 .ها مدنظر قرار بگیرنددندانپزشکی ترمیم دندان 

 

 ها تاج گذاشتن روی دندان  (9

هایی قرار  ها کالهک شود. در این روش گویی روی دندان دیده انجام می های آسیب این روش درمانی نیز برای ترمیم دندان 

دیده و ظاهری و اندازه آنها نامتعادل خواهد شد.  ها آسیب دندان   های شدید و دائمی، تاج شود. معموال به دنبال آسیبداده می 

 .هاستگذاری روی دندان دیده، تاج های آسیب های ترمیمی برای رفع مشکالت دندان رو یکی از روش ازاین 
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ها  ان ها کل دندشوند. این روکش ها سیمان شده و به آنها متصل می صورت دائمی روی دندان هایی به در این روش کالهک 

تواند از سرامیک، فلز یا ترکیبی  شناختی یا عملکردی جنس این متریال پوشاننده می پوشانند و بسته به نیازهای زیبایی را می 

 .از این دو متفاوت باشد

 

 : تاج دندان 6شکل 

 

 استفاده از دندان مصنوعی  (10

دلخواه آنها  توانید به شوند و می های طبیعی شما می جایگزین برخی یا همه دندان هایی هستند که های مصنوعی، دندان دندان 

ها در انواع خدمات و درمان های  ترین گزینه گذاری کنید. این مورد هم یکی از رایج را بردارید و مجددا در صورت نیاز جای 

 .شودز دندان نیز گفته می کننده آن هستند. به آن پروتدندانپزشکی است که معموال افراد مسن دریافت 

دقیقا جایگزین دندان   پروتز دندان توان یک پروتز فوری ساخت. اینهای خود را دارید، می که هنوز برخی از دندان درحالی  

تدریج به دلیل تغییر در شکل استخوان فک ممکن است پروتز دندانی موردنظر یا دندان مصنوعی  برداشته شده خواهد شد. به

 .میم و تغییراتی نیز داشته باشدنیاز به تر

های فک  توان دندان مصنوعی را متناسب با ساختار و زاویه ها می به همین دلیل در روش دیگر چند ماه پس از برداشتن دندان 

تواند تناسب بهتری با ساختار فک  دهد تا بهبود یابد و به این معنی است که پروتز می ساخت. این به استخوان فک زمان می 

شود با دندان مصنوعی خود نخوابید و قبل از  های مصنوعی باید هر روز برداشته و تمیز شوند. توصیه می شته باشد. دندان دا

 .خواب حتما آنها را درآورید
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 : دندان مصنوعی 7شکل 

 

 بریج دندان  (11

رفته و ترمیم فاصله و شکاف ایجاد شده  های ازدستدندان یکی دیگر از انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی برای درمان  

های کمتری برای جایگزینی  شود که تعداد دندان دادن یک دندان، بریج است. بریج معموالً زمانی استفاده می به دنبال ازدست 

 .رفته فقط در یک طرف دهان هستندهای ازدست وجود داشته باشد یا زمانی که دندان 

 ان و دندان های دهصب محافظ ن (12

های دهان ابزارهای  های محافظتی و پیشگیرانه است. محافظ یکی دیگر از انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی، روش 

ها، لب ها، زبان و فک ها جلوگیری کنند. آنها  ها، لثه پوشانند تا از آسیب به دندان ها را می ها و لثهمحافظی هستند که دندان 

صورت جلوگیری شود. معموال برای  های تصادفی یا عمدی به شوند تا از آسیب ناشی از ضربه اده می اغلب در حین ورزش استف

تواند از  داشتن یک محافظ مناسب و سازگار با ساختار فک و دهان، یک دندانپزشک یا متخصص بهداشت دهان و دندان می 

 .های فرد قالب گرفته و یک محافظ کامال مناسب را ارائه دهددندان 

 

 های دندانی ایمپلنت  (13

توان یکی از  رو این روش را نیز می رفته استفاده کرد. ازاین های ازدستتوان برای جایگزینی دندان های دندانی می از ایمپلنت 

دندان یک دستگاه پیچی شکل مصنوعی   ایمپلنت .انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی بسیار رایج و پرتقاضا در نظر گرفت
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توان یک دندان مصنوعی یا پروتز در باالی آن  شود و می یتانیوم ساخته شده است. با جراحی در فک ثابت می است که از ت

رو جراحی  ریزی درمان مناسب، طراحی و نصب ایمپلنت موردنیاز است. ازاین قرارداد. چندین جلسه دندانپزشکی برای برنامه 

ای ایمن است که به استخوان اجازه  ها ماده ورداستفاده در این ایمپلنت تیتانیوم م   .ها نیاز خواهد بودفک برای نصب ایمپلنت 

دیده  های آسیب های درمان دندان ها درصد موفقیت باالیی دارند و یکی از بهترین روش دهد در اطراف آن رشد کند. ایمپلنت می

پزشک یا متخصص بهداشت  ندان حال اما نیاز به سطح آموزش و تخصص بیشتری خواهند داشت؛ بنابراین دهستند. بااین 

 .دهان ممکن است نیاز داشته باشد شما را به جراح یا متخصص ایمپلنت ارجاع دهد

 

 : ایمپلنت دندان8شکل 

 ها درمان ارتودنسی برای دندان  (14

زده )باک(  های بیرون اوربایت یا دندان های موقعیت فک و دندان مانند شلوغی،  درمان ارتودنسی اغلب برای اصالح ناهنجاری 

 .ها در بین انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی استترین گزینه شود. امروزه این روش درمانی یکی از رایج توصیه می 

پزشک شما ممکن است بتواند این مشکالت را درمان کند یا شما را برای درمان به متخصص ارتودنسی ارجاع دهد.  دندان 

پشت   درمان شامل  است  ممکن  دندان اصالحی  موقعیت  کردن  محکم  و  دستگاه  بند  یک  متعاقباً  و  متحرک  دستگاه  یا  ها 

ها،  دندان متناسب با شرایط فک، موقعیت قرارگیری دندان  ارتودنسی نگهدارنده برای حفظ موقعیت صحیح دندان باشد. انواع

 .دشوها ارائه می زدگی دندان سن بیمار، میزان شدت بیرون 

های معیوب،  کشی دندان های پوسیده، پرکردن و عصبهای اضافه خصوصا دندان عقل، کشیدن دندان معموال کشیدن دندان 

گیری و حتی جراحی دندان و جراحی فک هم ممکن است پیش از شروع ارتودنسی  های لثه، جرم ریزی درمان عفونت و خون 

 .عنوان بخشی از فرایند درمان نیاز باشدو به
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 ند لثه پیو (15

زشکی، پیوند لثه است. این روش جراحی برای اصالح خطوط لثه و ترمیم  یکی دیگر از انواع خدمات و درمان های دندان 

 .شودشود. عالوه بر این برای جراحی و تغییر شکل لثه نیز از روش پیوند لثه استفاده می رفتگی آنها انجام می عقب 

های دندان بیش از حد نرمال نمایان  شود. در نتیجه بروز چنین مشکلی، ریشه نیز گفته می ها، تحلیل لثه  رفتگی لثه به این عقب

شود که از جمله آن  ها ایجاد می دهند. البته مشکالت متعددی نیز با این تحلیل لثه شده و ظاهری نامطلوب به چهره فرد می 

ش حساسیت لثه و دندان نیز شود. عفونت و خون ریزی  دادن دندان و افزایها، ازدست توان به افزایش خرابی ریشه دندان می

 .نیز در این حالت رایج است ه لث

دهد. نوع پیوند نیز بر اساس شرایط بیمار و شدت مشکالتی که دارد مشخص  متخصص جراحی لثه کار پیوند را انجام می 

 .مار دو تا سه هفته خواهد بودخواهد شد. معموال بعد از جراحی لثه و انجام پیوند لثه، دوره نقاهت و بهبودی بی

 

 فلوراید تراپی  (16

کند.  ها جلوگیری می سازد و از ایجاد حفره و سوراخ در دندان های قوی می فلوراید یک ماده معدنی طبیعی است که دندان 

مت  روش فلوراید تراپی یکی از انواع خدمات و درمان های دندان پزشکی بسیار مفید است. این یک درمان ضروری برای سال

ها آسیب  ها و لثه هایی که به دندان کند و با باکتری دهان برای چندین دهه بوده است. فلوراید از مینای سالم دندان حمایت می 

 .کند. مینای دندان الیه محافظ بیرونی هر دندان استرسانند مبارزه می می

ن یا درگیر پوسیدگی دندان هستید مفید است.  که در معرض خطر ابتال به پوسیدگی دندامخصوصاً درصورتی  فلوراید دندان

دهند.  ای از پالک را تشکیل می ها تجمع کرده و الیه چسبنده ها و لثه ها روی دندان شوند که باکتری ها زمانی ایجاد می حفره 

ها  ا بشکند، باکتری دهد. اگر پالک الیه مینای دندان رها و بافت لثه را فرسایش می کند که دندان ها اسیدی تولید می این پالک 

توان با فلوراید تراپی مانع  رو می توانند اعصاب و خون موجود در هسته دندان را آلوده کرده و به آن آسیب برسانند. ازاین می

 .ها شد و سالمت دهان و دندان را افزایش دادتر در دندان بروز مشکالت جدی 
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 دندانپزشکی برای زیبایی دهان و دندانانواع خدمات و درمان های  -2-2-2

شود، انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی زیبایی  های دندانپزشکی ارائه می دسته دیگر خدمات دندانپزشکی که در کلینیک 

  گیری، های زرد شده، لکه ها، بهبود خط لبخند، اصالح خطوط لثه، سفیدکردن دندان کردن دندان است. این خدمات برای منظم

 .شودکاشت نگین دندان انجام می 

ها،  ها صرفاً برای زیبایی هستند. برای مثال کاشت نگین دندانی یکی از آنهاست که متناسب با ساختار دندان برخی از این روش  

ی  هاهای درمان دندان نیز با روش حال برخی روش شود. اما بااین کاشت نگین روی دندان برای زیبایی ظاهری آنها انجام می 

ها برای زیبایی نیز مدنظر قرار بگیرند. انواع ارتودنسی، ایمپلنت،  پوشانی دارند و ممکن است در کنار درمان، این روش زیبایی هم

ترین خدمات زیبایی دندان شامل موارد  روکش دندان، جراحی فک و اصالح خطوط لثه از جمله این موارد است. برخی از رایج 

 .شودزیر می 

 

 هاان میناکاری دند (1

ها مدیون آن است.  هاست که ظاهر یکدست و سالم دندان دانید مینای دندان یک روکش طبیعی روی دندان طور که می همان 

ها یا مصرف بیش از حد ترکیبات اسیدی و قندی این مینا از بین رفته و ظاهر  مرورزمان و به دلیل عدم مراقبت از دندان اما به

 .شودها زشت می دندان 

ایرادهای دندان در نتیج از آن برای ترمیم  انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی، میناکاری دندان است که  از  ها  ه یکی 

 .دهندهای زیبایی دندان مانند باندینگ یا ونیر انجام می شود. معموال میناکاری را با سایر روش استفاده می 

پزشک  شود و یک روش ترکیبی زیبایی و ترمیمی است. دندان ه می ها نیز گفتدهی زیبایی دندان به میناکاری در مواردی شکل 

دردناک نیست و  می فرایند معموالً  این  تغییر شکل دهد.  از مینای دندان، آن را  برداشتن مقداری  یا  با سوهان دادن  تواند 

 .تواند اثرات فوری داشته باشد می
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 : مینای دندان9شکل 

 

 ها یا وایتینگ دندان سفیدکردن دندان  (2

نام دارد. این روشی است برای رفع   سفید کردن دندان یکی از انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی، وایتینگ دندان یا

دندان   بلیچینگ های سفیدکردن دندان،مرورزمان ایجاد شده است. یکی از روش ها که به دار شدن دندان زردی، سیاهی و لکه 

 .هایی فوق سفید داشته باشیدشود دندان که باعث می  است

توان آن را در  دار شدن رها سازد و آنها را روشن و سفید کند. می های شما را از تغییر رنگ یا لکه تواند دندان این روش می 

توان سفید  اد را نمی های همه افرهای خانگی در خانه انجام داد. دندان مطب دندان پزشکی یا حتی با استفاده از برخی روش 

 .پزشک خود قبل از هر کاری مشورت کنیدکرد، بنابراین بسیار مهم است که ابتدا با دندان 

تری  های سفید و تمیز همیشه ظاهر مطلوب این روش درمانی زیبایی تأثیر بسیار زیادی در زیبایی لبخند خواهد داشت. دندان 

های درمانی زیبایی، بلیچینگ یا سفید کردن  هند کرد. یکی از پرتقاضاترین روش تر و زیباتر خوادارند و چهره افراد را شاداب 

 .استدندان  
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 رنگ دندان ریی لکه دندان و هرگونه تغ ،یزرد بردننی باز یدندان برا کردندی و سف نگی چیبل:  10شکل 

 

 باندینگ زیبایی دندان  (3

تواند برای  شوند(. این روشی است که می چسبند )باند می مواد هم رنگ دندان به دندان می باندینگ فرایندی است که در آن   

دار، شکسته یا بریده شده است، استفاده شود. این شیوه درمانی نیز عالوه بر این  شدت لکه ترمیم یا بهبود ظاهر دندانی که به

ها نیز محسوب  های پرتقاضا برای زیبایی دندان ی از روش که یکی از انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی معمول است، یک

 .شودمی

 

 درمان ارتودنسی زیبایی  (4

های درمان دندان و ظاهر فک مدنظر  عنوان روش ارتودنسی فقط برای کودکان نیست. معموال در کودکان انواع ارتودنسی به

ها برای اهداف زیبایی هستند. افراد برای  ارتودنتیستگیرد. اما در حال حاضر بزرگساالن بیشتر به دنبال درمان از  قرار می 

از طریق  درمان عیوب دندان  آنها در بزرگسالی بیشتر به دنبال درمان های زیبایی دهان و دندان  های خود و بهبود ظاهر 

رسی خواهند  ها را برارتودنسی هستند. آنها با مراجعه به متخصص ارتودنسی امکان دریافت این خدمات برای زیبایی دندان 

 .کرد

 



 

 ایجاد طرح توجیهی گزارش 

 مطب دندانپزشکی 

 401-120شماره: 

 31/02/1401تاریخ: 
 

...... دکتر  مجری طرح:   25  

 

 های زیبایی دندان، لمینت دندان یا وینر روکش (5

از روش  زیبایی دندان یکی دیگر  ترمیم و  از روکشهای  استفاده  این روکش های زیبایی روی دندان ها،  ها ظاهری  هاست. 

ها تنوع زیادی  ین روکش دهند و موجب بهبود طرح لبخند نیز خواهند شد. اها می یکدست، منظم، تمیز، سفید و سالم به دندان 

های  توان استفاده کرد. استفاده ازاین روکش کننده می به شرایط مراجعهاند. از آنها باتوجه شدهدارند و از متریال متفاوتی ساخته 

رایج  از  نیز یکی  به روکش ترین گزینه زیبایی دندان  دندانپزشکی است.  انواع خدمات و درمان های  بین  در  های زیبایی  ها 

 .شودمینیز گفته  دندان لمینت ان،دند
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 کرادینگ دندان  (6

ها، روش کرادینگ دندان است. در این روش درست  یکی دیگر از انواع خدمات و درمان های دندانپزشکی زیبایی برای دندان 

شود. در  های پیچیده ارتودنسی انجام نمی ها با روش ترمیم دندان شوند. اما  دست می ها منظم و یک مانند ارتودنسی، دندان 

ها  کند تا با استفاده از آنها، دندان کرادینگ دندان متخصص زیبایی دندان از یک سری ترکیبات و متریال ترمیمی استفاده می 

 .ها را برطرف کندرا منظم و مرتب کند و عیوب ظاهری دندان 

 اوردنچر دندان  (7


