
نیازهای  از  حمایت  جهت  آموزشی  امکان  یک  عنوان  به   ،West Coast دانشگاه  دندانپزشکی  درمانگاه 

اند.  کرده  شرکت  دندان  و  دهان  بهداشت  دوره  در  که  کند  می  خدمت  دانشجویانی  بالینی  و  آموزشی 

و کارشناسان   )DDS/DMD( با گواهینامه های مجاز  دندانپزشکان  نظارت  بهداشت، تحت  دانشجویان 

جامعه  به  را  آموزشی  خدمات  و  دهان  بهداشتی  مراقبتهای  تمامی   ،)RDH(دندان و  دهان  بهداشت  مجاز 

محلی ارائه می دهند.

در  مالقات  نوبت  بنابراین  است  آموزشی  مؤسسه  یک   West Coast دانشگاه  دندانپزشکی  درمانگاه 

مقایسه با دیدار شما از مطب دندانپزشکی خودتان طوالنی تر است. دانشجویان بهداشت دهان و دندان ما 

موعد مالقاتهای خود را شخصا” تعیین می کنند.

برای تعیین وقت مالقات:

هم اکنون با شماره WCU-CLINIC-877-1 )2546-928-877-1( تماس بگیرید. 

ساعات کار درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه West Cost عبارت است از:

دوشنبه تا پنج شنبه 7:00 صبح - 8:30 شب

جمعه ها 7:00 صبح - 5:00 عصر

درمانگاه در زمان تعطیلی دانشگاه و کلیه تعطیالت رسمی بسته است.

خدمات رایگان بهداشت دهان و دندان برای عموم!

دانشجویان و استادان ما جهت ارائه بهترین مراقبتهای بهداشتی دهان و دندان در اینجا حضور دارند.

�درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه West Coast درطبقه چهارم دانشکده
Orange County واقع شده است.

1477 South Manchester Ave., Anaheim, CA 92802

�برای کسب اطالعات بیشتر درمورد درمانگاه دندانپزشکی، لطفا” از سایت اینترنتی 
www.westcoastuniversity.edu/WCUClinic دیدن کنید.

درمانگاه دندانپزشکی 



 :Orange County ازشمال

�از I-5 جنوبی به سوی San Diego بروید 

�از Harbor Blvdبه سوی

 Convention Center خارج شوید با 
رسیدن به انشعاب، از سمت راست ادامه 

دهید، وتابلوی S. Harbor Blvdرا جستجو 

کرده و وارد این بلوارشوید. با گردش به چپ وارد  

,.Manchester Ave شوید.

:Orange County ازجنوب

از I-5 شمالی به سوی Santa Ana بروید. از 

Harbor Blvdبه سمت Ball Rd خارج شوید. 
درS. Harbor Blvd گردش به چپ نمایید. با 

 W. Manchester Ave., گردش به چپ وارد

شوید.

�درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه
West Coast درطبقه چهارم دانشکده 

 Orange County واقع شده است. 
  1477 South Manchester Ave.,

Anaheim, CA  92802

�با دسترسی به پارکینگ های فراوان و رایگان برای بیماران، درمکانی 
راحت و مناسب قراردارد.

�برای کسب اطالعات بیشتر درمورد درمانگاه دندانپزشکی، لطفا” از سایت اینترنتی
www.westcoastuniversity.edu/WCUClinic دیدن کنید.

خدمات رایگان بهداشت دهان و دندان برای عموم!

درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه West Coast مجموعه ای ازخدمات رایگان بهداشت دهان و دندان را ارائه می دهد.درمانگاه دندانپزشکی 

مطالعه سوابق پزشکی و دهان ودندان 	•
بررسی دهان و دندان 	•

ارجاع برای درمانهای بیشتر دندانپزشکی   o   
برآورد خطرات 	•

پوسیدگی و فساد دندان  o   
بیماریهای دهان و دندان  o   

آسیب شناسی/سرطان دهان  o   
آموزش و دستورالعملهای بهداشت دهان  	•

مشاوره تغدیه، مشاوره ترک دخانیات 	•
مشاوره ترک دخانیات 	•

تصویربرداری دیجیتال و سنتی )اشعه ایکس( 	•
سری کامل دهان  o   

سری بازبینی/مراقبتهای دوباره  o   
نمایش پانوراما  o   

الیه های اکلوزال  o   
پرکردن دندان و ترمیم ترک خوردگی و درز 	•

معالجه / درمان با فلوراید 	•
روشهای کاهش حساسیت دندان 	•

مدل مطالعه برای تفسیر و ساخت قالب دندان  	•
مراقبتهای مربوط به دندانهای مصنوعی کامل یا مقطعی 	•

بررسی های دوره ای دهان و دندان و درمانهای غیر جراحی دهان 	•
پیشگیری/ جرم گیری برای بزرگساالن و کودکان  o   

درمانهای دهان و دندان )اندازه گیری و کاشت ریشه(  o   
بیهوشی موضعی و بی حسی با نیترو اکسید )آرام بخش خفیف(  o   

ابزارآالت دستی و مافوق صوت)اولتراسونیک(  o   
درمان لیزری  o   

جایگذاری ضد میکربی  o   
نظافت و پرداخت تاج دندان  o   




