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تعرفه خیریهتعرفه خصوصیضریب کانوع درمانردیف
تعرفه عمومی غیر 

دولتی
تعرفه دولتی

50,410          77,390                90,170         124,250          71ترمیم یک سطحی آمالگام1

68,870          105,730               123,190       169,750          97ترمیم دو سطحی آمالگام2

76,680          117,720               137,160       189,000          108ترمیم سه سطحی آمالگام3

55,380          85,020                99,060         136,500          78ترمیم یک سطحی کامپازیت4

73,840          113,360               132,080       182,000          104ترمیم دو سطحی کامپازیت5

89,460          137,340               160,020       220,500          126ترمیم سه سطحی کامپازیت6

14,200          21,800                25,400         35,000            20پین داخل کانال7

7,100            10,900                12,700         17,500            10پین داخل عاج8

81,650          125,350               146,050       201,250          115بیلدآب آمالگام9

95,850          147,150               171,450       236,250          135بیلدآب کامپوزیت10

103,660        159,140               185,420       255,500          146بستن دیاستم11

93,010          142,790               166,370        229,250          131ونیرمستقیم کامپوزیت12

10,650          16,350                 19,050         26,250            15پانسمان دندان13

دولتیعمومی غیر دولتیخیریهخصوصیضریب کا

         29,110                44,690        52,070          4171,750بیرون آوردن یک دندان قدامی1

         31,950               49,050        57,150          4578,750بیرون آوردن یک دندان خلفی2

         39,050               59,950        69,850           5596,250بیرون آوردن دندان عقل معمولی3

       177,500             272,500      317,500        250437,500بیرون آوردن دندانهای نهفته دراستخوان4

         71,000             109,000      127,000        100175,000بیرون آوردن دندانهای نهفته در نسج نرم5

         71,000             109,000      127,000        100175,000رزکسیون آپیکالی هر ریشه6

         14,200               21,800        25,400          2035,000باز کردن آبسه7

       106,500              163,500      190,500         150262,500 فک1/4الونولوپالستی 8

         71,000             109,000      127,000        100175,000برداشتن تومورهای نسج نرم9

         35,500               54,500        63,500          5087,500جا انداختن در رفتگی مفصل10

(اداره اقتصاد سالمت )معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

(قیمت ها به تومان میباشد )  1399تعرفه های دندانپزشکی  سال 

ویزیت و طرح درمان

ویزیت دندانپزشک عمومی 

سال سابقه کار بالینی15ویزیت دندانپزشک عمومی باالی 

ویزیت دندانپزشک متخصص

.محاسبه میشود10Kتشخیص و طرح درمان اولیه معادل -معاینه روتین و در صورت لزوم تجویز دارو ،معادل ویزیت محاسبه میشود 

کای دندانپزشکی در مراکز

 خدمات ترمیمی

خدمات جراحی



           7,100               10,900        12,700          1017,500درمان درای ساکت11

       142,000             218,000      254,000        200350,000سیم بندی با آرچ وایر12

       177,500             272,500      317,500        250437,500جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان13

       142,000             218,000      254,000        200350,000 دهان1/4عمیق کردن وستیبول 14

       213,000             327,000      381,000        300525,000درمان شکستگی فک به روش جراحی باز15

       213,000             327,000      381,000        300525,000استئوتومی16

دولتیعمومی غ دولتیخیریهخصوصیضریب کا

           9,940                15,260        17,780          1424,500آموزش بهداشت1

         53,960               82,840        96,520        76133,000جرم گیری و بروساژکامل یک فک2

       100,820             154,780      180,340        142248,500جرم گیری و بروساژکامل دو فک3

       106,500              163,500      190,500         150262,500جراحی افزایش طول تاج یک دندان4

       213,000             327,000      381,000        300525,000پیوند لثه5

       142,000             218,000      254,000        200350,000 فک1/2ژنژیرکتومی 6

       440,200              675,800      787,400      6201,085,000(بدون هزینه ایمپلنت)جراحی ایمپلنت7

         81,650             125,350      146,050        115201,250اکسپوزکردن دندان نهفته در نسج نرم8

       131,350              201,650      234,950        185323,750اکسپوزکردن دندان نهفته در نسج سخت9

       142,000             218,000      254,000        200350,000 فک1/2آلئوپالستی + فلپ 10

         71,000             109,000      127,000        100175,000فرنکتومی11

دولتیعمومی غیر دولتیخیریهخصوصیضریب کا

1
 پالپوتومی ، ترمیم تاج جداگانه محاسبه

میشود
80140,000        101,600      87,200               56,800         

2
پر کردن تاج (هرکانال)درمان ریشه  

جداگانه محسوب می شود
100175,000        127,000      109,000             71,000         

دولتیعمومی غیر دولتیخیریهخصوصیضریب کا

    1,420,000           2,180,000   2,540,000      20003,500,000(بدون پالک)ارتودنسی ثابت دو فک1

       426,000              654,000      762,000      6001,050,000درمان ارتودنسی متحرک با پالک پیچدار2

       284,000              436,000      508,000        400700,000درمان ارتودنسی متحرک با پالک ساده3

       142,000             218,000      254,000        200350,000ساختن دستگاههای عادت شکن4

دولتیعمومی غ دولتیخیریهخصوصیضریب کا

       142,000             218,000      254,000      200350,000ساختن اسپیس منتینر متحرک1

       213,000             327,000      381,000      300525,000ساختن اسپیس منتینر ثابت2

         14,200               21,800        25,400        2035,000فلوراید تراپی هر فک3

         14,200               21,800        25,400        2035,000فیشور سیالنت تراپی هر دندان4

اضافه میشود%20درمان مجدد هرکانال *

ارتودنسی

اطفال

درمان ریشه

خدمات پریو



5ss71,000             109,000      127,000      100175,000ساختن کرون         

         24,850               38,150        44,450         3561,250پروفیالکسی و فلوراید تراپی یک فک6

         49,700                76,300        88,900      70122,500پروفیالکسی و فلوراید تراپی دو فک7

دولتیعمومی غ دولتیخیریهخصوصیضریب کا

1
بدون احتساب هزینه  )دست دندان کامل 

(دندان
10001,750,000    1,270,000   1,090,000           710,000       

2
بدون احتساب هزینه )نیم دست دندان

(دندان
6001,050,000    762,000      654,000              426,000       

       426,000              654,000      762,000    6001,050,000پالک کرم کبالت و فلکسی3

       142,000             218,000      254,000      200350,000 دندان5پارسیل اکریلی تا 4

           7,100               10,900        12,700        1017,500پارسیل اکریلی هر دندان اضافه5

       213,000             327,000      381,000      300525,000روکش فلز سرامیک هر واحد6

         71,000             109,000      127,000      100175,000پست ریختگی7

       213,000             327,000      381,000      300525,000مریلند بریج8

              -                     -             -              -ریبیس هر فک پروتز متحرک9

         56,800               87,200      101,600      80140,000ریالین هر فک پروتز متحرک10

         21,300               32,700        38,100        3052,500تعمیر پروتز شکسته11

         71,000             109,000      127,000      100175,000نایت گارد دو فک12

       142,000             218,000      254,000      200350,000اینله و انله13

 معاون محترم درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی براینکه2/8/1397- د10058/400با رعایت نامه شماره 

.تعرفه را دریافت خواهند نمود% 50کمک دندانپزشک تجربی و بهداران تجربی دارای مجوز فعالیت قانونی در حد شرح وظایف ،

 ماه تعریف میشود12مراجعه اول و با صرف وقت بیشتر  و با تشکیل پرونده الکترونیکی در هر :ویزیت اول

. دقیقه محاسبه میگردد15حداقل زمان ویزیت برای دندانپزشکان عمومی معادل 

پروتز

اضافه بر تعرفه بزرگساالن %20سایر درمان ها برای اطفال 

.اضافه دریافت نمایند%50متخصصین در درمان های مربوط به رشته خود میتوانند 

:مالحظات

.حق ویزیت دندانپزشکان عمومی معادل پزشکان عمومی خواهد بود

.حق ویزیت دندانپزشکان متخصص معادل پزشکان متخصص سایر رده ها خواهد بود

.معاینه روتین و در صورت لزوم تجویز دارو معادل ویزیت محاسبه میگردد

:توضیحات الزم

.تعرفه های فوق شامل اجرت دندانپزشک و  البراتور بوده و بهاء و وسایل مصرفی برای دندانپزشک و البراتورجداگانه محاسبه میگردد

"محاسبه بهاء مواد و وسایل مصرفی برای دندانپزشک صرفا شامل خدماتی است که نیازمند البراتورار میباشد.

نصب تعرفه در اتاق انتظار باید به گونه ای باشد که در معرض دید عموم مراجعین باشد  














