
 (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف

1/560/000درمان ارتودنسی متحرک با پالک ساده276/9001ترمیم یک سطحی آمالگام 1

2/340/000درمان ارتودنسی متحرک با پالک پیچدار3783002ترمیم دو سطحی آمالگام 2

7/800/000بدون پالک (ثابت  )ارتودنسی دو فک 421/2003ترمیم سه سطحی آمالگام 3

3/900/000بدون پالک (ثابت  )ارتودنسی یک فک 3042004ترمیم یک سطحی کامپازیت4

780/000ساختن دستگاههای عادت شکن405/6005ترمیم دو سطحی کامپازیت 5

491/400ترمیم سه سطحی کامپازیت6

 (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف78/000پین داخل کانال 7

592/800برساژ + جرم گیری کامل فکین 39/0001پین داخل عاج8

780/000پیوند لثه409/5002بیلد آپ آمالگام 9

585/000افزایش طول تاج یک دندان 526/5003بیلد آپ کامپوزیت 10

780/000 فگ1/2ژنژیرکتومی 565/5004بستن دیاستما 11

780/000 فک 1/2آلئوپالستی + فلپ 565/5005ونیر مستقیم کامپوزیت 12

390/000فرنکتومی 58/5006پانسمان دندان 13

2/418000 (بدون هزینه ایملپنت  )جراحی ایمپلنت 7

444/600اکسپوز کردن دندان نهفته در نسج نرم8 (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف

721/500اکسپوز کردن دندان نهفته در نسج سخت 54/6009آموزش بهداشت1

159/900بیرون آوردن یک دندان قدامی2

 (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف175/500بیرون آوردن یک دندان خلفی3

312/000پانسمان دندان + پالپوتومی214/5001بیرون آوردن دندان عقل معمولی 4

39/000 (پر کردن تاج جداگانه محسوب می شود  ) (هر ریشه  )درمان ریشه 390/0002بیرون آوردن دندانهای نهفته در نسج نرم5

78/5003باز کردن آبسه داخل دهانی 6

390/000رزکسیون آپیکال هر ریشه585/0004 فک1/4الونولوپالستی 7

390/000برداشتن تومورهای نسج نرم 8

 (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف195/000جا انداختن در رفتگی مفصل9

3/900/000دست دندان کامل 39/0001درمان درای ساکت 10

2/340/000نیم دست دندان  975/0002جراحی دندان عقل نهفته در نسج سخت استخوان11

2/340/000پالک کرم کبالت 55/0003گرافی پری اپیکال وبایت وینگ12

780/000 دندان 5پارسیل اکریلی تا 785/0004سيم بندي با آرچ واير13

39/000هزینه هر دندان اضافه 975/0005برداشتن تومورهاي کوچک داخل استخوان14

1/560/000روکش فلز سرامیک هر واحد 785/0006 دهان1/4عميق کردن وستيبول 15

1/950/000روکش تمام سرامیک1/170/0007درمان شکستگي فک به روش جراحي باز 

429/000پست ریختگی 8

1/755/000روکش فلز سرامیک ایمپلنت9اطفال

2/145/000روکش تمام سرامیک ایمپلنت10 (ریال  )هزینه درمان نوع درمانردیف

1/560/000مریلند785/00011ساختن اسپیس منتینر متحرک1

390/000ریالین هر فک1/170/00012ساختن اسپیس منتینر ثابت2

195/500تعمیر پروتز شکسته97/50013فلوراید تراپی هر فک 3

585/000نایت گارد171/60014فیشور سیالنت تراپی هر دندان4

975/000اینله و انلهss390/00015ساختن کرون 5

. در رشته مربوطه قابل افزایش می باشد % 50تعرفه های فوق اختصاص به دندانپزشکان عمومی دارد و برای دندانپزشکان متخصص تا سقف 
نصب تعرفه در اتاق انتظار باید به گونهای باشد که در معرض دید عموم مراجعین باشد

دکتر هادی مدقق

1393 هیات محترم وزیران سال 1393/8/28تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب مورخ 

.  ـ کارشناسی دندانپزشکی تماس حاصل نمایند8763612بیماران و مراجعین محترم می توانند در صورت نیاز با شماره تلفن 

 ریال می باشد 165/000 و  دندانپزشک متخصص 80/000ویزیت دندانپزشک عمومی 

ارتودنسیترمیمی

جراحی

معاون درمان دانشگاه 

پریو

روت کانال تراپی

اضافه می شود% 20درمان مجدد هر کانال 

پروتز


