
کد 

خدمت
تعرفه متخصصتعرفه عمومیمعاينه و تشخيص

متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريفضوابط

در صورت انجام خدمات ، هزينه ويزيت غیر قابل پرداخت می باشد210,000300,000ويزيت و طرح درمان1
شامل معاينه کامل دهان و دندانها ،تکمیل پرونده و ارائه و ثبت طرح 

درمان اولیه و در صورت لزوم تجويز دارو،راديوگرافی و آزمايش می باشد

188,000188,000گرافی پري اپیکال و بايت وينگ1
314,000314,000گرافی اکلوزال3
476,000476,000گرافی پانورکس4

476,000476,000گرافی لترال سفالومتري5

تعرفه متخصصتعرفه عمومیجراحی دهانکد خدمت
متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريفضوابط و مدارک الزم

جراح فك و صورت580,000760,000کشیدن هر دندان قدامی1

جراح فك و صورت690,000910,000کشیدن هر دندان خلفی2

جراح فك و صورت860,0001,110,000کشیدن هر دندان عقل3

جراح فك و صورت1,510,0002,270,000جراحی دندان يا ريشه نهفته درنسج نرم4
جراحی نسج نرم در برگیرنده قسمتی از تاج که با استخوان پوشیده شده و 

.نیاز به فلپ نسج نرم موکوپريوستال و بخیه موضع دارد

.جراحی نسج سخت شامل فلپ ، برداشت استخوان و بخیه موضع می باشدجراح فك و صورت2,450,0003,680,000جراحی دندان يا ريشه نهفته درنسج سخت5

پريو- جراح فك 1,510,0002,270,000(هرنیم فك )آلوئولوپالستی *6

 هزينه آلوئوپالستی در برگیرنده تمام يا بیشتر تاج بوده که توسط 

استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسخ نرم ،برداشت استخوان و بخیه 

.موضع دارد 
صرفا پیش از انجام پروتز متحرک قابل پرداخت می باشدپريو- جراح فك 2,650,0003,960,000(هرنیم فك)عمیق کردن وستیبول *7

مشخص نمودن ناحیه مورد عمل ضروريستپريو- جراح فك 1,260,0001,890,000فرنکتومی8

ارسال گرافی قبل از درمان الزامی استجراح فك و صورت2,650,0003,960,000کیست و تومورهاي کوچك داخل استخوانی9

با ساير خدمات  مانند پالپوتومی يا اندو روي دندان مربوطه قابل پرداخت نیستجراح فك و صورت440,000570,000باز کردن آبسه  داخل دهان10

-220,000220,000(هر جلسه)درمان دراي ساکت 11
 جلسه قابل پرداخت بوده و شامل درمان دندان خارج شده توسط همان 3حداکثر تا 

.مرکز نمی شود

جراح فك و صورت240,000240,000بخیه هر ناحیه12

بخیه صرفا بعنوان يك عمل مستقل قابل پرداخت است و همراه با جراحیهاي دهان و -1

هرکوادرانت فقط هزينه بخیه يك ناحیه پرداخت می -2. دندان قابل پرداخت نمی باشد

.گردد

2,150,0003,210,000اکسپوز کردن دندان13
- پريو- جراح فك 

اطفال

راديوگرافی قبل از -2.جهت تسهیل در رويش دندان نهفته قابل پرداخت  می باشد- 1

درمان الزامی است

1397تعــرفــه دنــدانپــزشکی سال 

- 2.      هزينه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد-1

ارسال راديوگرافی قبل از درمان الزامی است

درج مشخصات بیمار و تاريخ انجام آن در کلیه راديوگرافی هاي ارائه شده مانند 

.پانورکس و سفالومتري الزامیست

کلیه متخصصین
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پريو- جراح فك 1,890,0002,840,000آمپوتاسیون ريشه14
ارسال -2.خدمت مستقل بوده و همراه کشیدن دندان قابل پرداخت نمی باشد-1 

.راديوگرافی قبل از درمان الزامی است

1,450,0002,170,000بیوپسی از بافت نرم15
- پريو- جراح فك 

بیماريهاي دهان
پريو- جراح فك 2,150,0003,210,000بیوپسی از بافت سخت16

کد 

خدمت
تعرفه متخصصتعرفه عمومیترميم

متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريفضوابط و مدارک الزم

ترمیمی1,270,0001,650,000ترمیم آمالگام کالس پنج يا يك سطحی1

ترمیمی1,520,0001,980,000ترمیم آمالگام دو سطحی2

ترمیمی1,670,0002,170,000ترمیم آمالگام سه سطحی3

ترمیمی1,450,0001,900,000ترمیم اچ نوري کالس پنج يا يك سطحی4

ترمیمی1,670,0002,170,000ترمیم اچ نوري  دو سطحی  يا کالس سه5

ترمیمی1,840,0002,390,000ترمیم اچ نوري  سه سطحی يا کالس چهار6

ترمیمی1,900,0002,480,000ترمیم بیلد آپ با آمالگام7

ترمیمی2,060,0002,670,000ترمیم بیلد آپ با کامپوزيت8

قابل پرداخت است عددپین2براي هردندان حداکثرترمیمی280,000280,000پین داخل عاج هر عدد9

قابل پرداخت است عدد پین2براي هردندان اندو شده حداکثر ترمیمی310,000310,000پین داخل کانال  هر عدد10

560,000730,000اسپلینت کامپوزيت  هر دندان11
فك -اطفال- ترمیمی 

و صورت

اسپلینت بعد از -صرفا جهت دندان هاي ترومانیزه و لق قابل پرداخت می باشد-1

ارسال فوتوراديوگرافی يا معاينه بیمار بعد از - 2. ارتودنسی قابل پرداخت نمی باشد 

.درمان الزامیست

در صورت انجام دو ترمیم بر روي يك دندان به ترمیم با سطوح بیشتر يك سطح -1

-2.                                                                                اضافه می شود 

.  دندان ارسال پانورکس قبل و راديوگرافی بعد الزامی است5 يا بیش از 5جهت ترمیم 

 ، ترمیم دندانهاي با بیش از دو MODهزينه بیلدآپ  ترمیم دندان هاي اندو شده -3

کاسپ ريداکت شده ترمیم دندان هاي قدامی اندو شده کالس چهار می باشدوشامل 

.دندانهاي شیري نمی گردد

ارسال گزارش پاتولوژي الزامی است
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کد 

خدمت
تعرفه متخصصتعرفه عمومیدرمان ريشه

متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريفضوابط و مدارک الزم

اندو690,000900,000(دندان دائمی)پالپوتومی اوژانس 1

اندو1,630,0002,120,000درمان ريشه يك  کاناله2

اندو2,450,0003,180,000درمان ريشه دو کاناله3

اندو3,450,0004,480,000درمان ريشه سه کاناله4

اندو3,890,0005,050,000درمان ريشه چهار کاناله5

اندو71,780,0002,320,000درمان ريشه يك کاناله دندان6

اندو72,630,0003,420,000درمان ريشه دو کاناله دندان7

اندو73,820,0004,980,000درمان ريشه سه کاناله دندان8

اندو74,330,0005,630,000درمان ريشه چهار کاناله دندان9

اندو81,940,0002,530,000درمان ريشه يك کاناله دندان10

اندو82,890,0003,740,000درمان ريشه دو کاناله دندان11

اندو84,140,0005,370,000درمان ريشه سه کاناله دندان12

اندو84,700,0006,110,000درمان ريشه چهار کاناله دندان13

اندو1,940,0002,920,000درمان مجدد يك کاناله14

اندو2,890,0004,330,000درمان مجدد دو کاناله15

اندو4,140,0006,200,000درمان مجدد سه  کاناله16

اندو4,700,0007,060,000درمان مجدد چهار کاناله17

اندو72,070,0003,110,000درمان مجدد ريشه يك کاناله دندان18

اندو73,140,0004,700,000درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان19

اندو74,290,0006,430,000درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان20

اندو75,140,0007,710,000درمان مجدد ريشه چهار کاناله دندان21

اندو82,210,0003,340,000درمان مجدد ريشه يك کاناله دندان22

اندو83,480,0005,230,000درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان23

اندو84,380,0006,580,000درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان24

اندو85,200,0007,810,000درمان مجدد ريشه چهار کاناله دندان25

پريو-جراح فك- اندو 2,890,0004,330,000رزکسیون اپیکال رتروگريد يك ريشه26

پريو-جراح فك- اندو 3,630,0005,450,000رزکسیون اپیکال رتروگريد دو ريشه27

پريو-جراح فك- اندو 3,950,0005,920,000رزکسیون اپیکال رتروگريد سه ريشه28

.                          ارسال راديوگرافی قبل و بعد از درمان الزامیست- 1

 RCTجهت مراکز طرف قرارداد حداکثر دو عدد راديوگرافی جهت - 2 

.يك دندان قابل پرداخت می باشد
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اطفال- اندو 2,630,0003,950,000اپکسیفیکیشن دندان دائمی کل جلسات29

شامل بازکردن دندان،آماده سازي فضاي کانالها،جاگذاري دارو و همچنین 

درآوردن داروي داخل کانال ومراحل الزم براي قرار دادن ماده پرکردگی 

نهايی ريشه همراه باکلیه راديوگرافی هاي مورد نیاز میباشد

ارائه راديوگرافی بعد از درمان الزامیستاطفال- اندو 1,440,0002,170,000اپکسوژنزيس هر دندان30

اندوcem-cement1,390,0002,000,000 يا MTAدرمان پرفوراسیون با 31

کد 

خدمت
تعرفه متخصصتعرفه عمومیپريو

متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريفضوابط و مدارک الزم

---690,000690,000(بزرگسال)جرمگیري کامل هر فك 1

---1,190,0001,190,000(بزرگسال)جرمگیري کامل دو فك 2

---140,000140,000بروساژ هر فك3

پريو2,940,0004,410,000 دهان1/2فلپ  4

پريو2,500,0003,750,000 دهان1/6فلپ 5

پريو3,000,0004,500,000پیوند لثه يك دندان6

پريو1,870,0002,440,000افزايش طول تاج همراه با فلپ7
صرفا در دندان کانديد روکش قابل پرداخت بوده و براي دندانهاي مجاور قابل 

.محاسبه نمی باشد

پريو1,320,0001,980,000ديستال وج8
صرفا در مورد آخرين دندان هرنیم فك و همراه افزايش طول تاج قابل پرداخت .

نمی باشد

 ارائه راديوگرافی قبل از درمان الزامیستاندو-پريو- جراح فك 2,000,0003,010,000همی سکشن و قطع ريشه9

.اين خدمت شامل حذف جرم هاي فوق و زير لثه می باشد.

و حداکثر  يکبار در سال .  سال در تعهد می باشد12اين خدمت براي بیماران باالي - 1

در صورت نیاز به جرمگیري بیش از يکبار در سال نیاز  به درخواست و تائید جداگانه . 

تعرفه -2می باشد                                                                            

جرمگیري يك يا دو فك توسط بهداشتکاران و پرستاران دندانپزشکی داراي مدرک 

دندانپزشك عمومی قابل پرداخت می باشد% 50معتبر دانشگاهی 

همراه با فلپ افزايش طول تاج و - 2راديوگرافی پانورکس قبل از درمان - 1

.غیره قابل پرداخت نمی باشد
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کد 

خدمت
تعرفه متخصصتعرفه عمومیپروتز

متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريفضوابط و مدارک الزم

پروتز18,010,00027,020,000دست دندان1

پروتز10,390,00015,590,000نیم دست دندان2

پروتز12,700,00019,050,000پالک کرم کبالت هر فك3

پروتز4,050,0006,060,000دندان5پارسیل آکريلی تا 4

پروتز400,000610,000به ازاء هر دندان اضافه5

پروتز2,420,0003,640,000(فیلیپر)پروتز آکريلی تا دو دندان 6

---1,530,0001,530,000تعمیر پروتز شکسته7

پروتز1,840,0002,750,000ريالين هر فك8
در صورتیکه دست دندان قبل از يکسال نیاز به ريالين داشته باشد هزينه بر عهده خود 

دندانپزشك معالج می باشد

پروتز2,510,0003,760,000ريبیس هر فك9
در صورتیکه دست دندان قبل از يکسال نیاز به ريبیس داشته باشد هزينه بر عهده خود 

دندانپزشك معالج می باشد

ترمیمی- پروتز PFM4,660,0006,070,000پروتز ثابت هر واحد 10

ترمیمی- پروتز 3,830,0004,980,000 هر واحد پونتیكPFMپروتز ثابت 11

ترمیمی- پروتز 6,010,0007,800,000روکش تمام پرسلن و يا زيرکونیوم12
براي دو واحد يا بیشتر - 2-صرفا در دندان هاي  قدامی با ذکر علت انتخاب درمان -1

.ارائه پانورکس قبل و فوتوگرافی بعد از درمان الزامیست 

ترمیمی- پروتز 2,170,0002,820,000پست ريختگی13
و جداگانه از بیمار دريافت . هزينه هاي البراتوار در تعرفه مذکور لحاظ گرديده است -1

.ارائه راديوگرافی بعد از درمان الزامیست - 2نخواهد شد  

.هزينه ترمیم جداگانه قابل محاسبه نمی باشدترمیمی- پروتز 1,900,0002,470,000فايبر پست با ترمیم14

-320,000320,000خارج کردن روکشهاي قديمی15

-300,000300,000چسباندن روکشهاي قديمی16

-510,000510,000خارج کردن بريج قديمی17

-440,000440,000چسباندن بريج قديمی18

-570,000570,000خارج کردن هر پین يا پست19

پروتز2,960,0002,960,000نايت گارد20
ارائه فوتوگرافی پس از درمان - 2.هزينه البراتوار در تعرفه مذکور لحاظ گرديده است -1

الزامیست

تراش و قالبگیري و ساخت تمپ ،امتحان فريم )شامل تمام جلسات 

.،امتحان پرسلن، تحويل موقت يا سمان دائم  می باشد

شامل دندانهايی که کانديد روکش يا بريج می باشند نمی شود

معاينه بیمار قبل از درمان و معاينه يا ارائه فوتوگرافی : مراکز طرف قرارداد - 1

خسارت - 2.                                               بعد از درمان الزامی است 

.معاينه بیمار پس از درمان الزامیست : متفرقه 

در کلیه درمان هاي پروتز هزينه البراتوار لحاظ شده و جداگانه از بیمار دريافت - 1

براي دو واحد يا بیشتر ارائه پانورکس قبل و فوتوگرافی بعد از درمان -2نخواهد شد  

.الزامیست 
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کد 

خدمت
تعرفه متخصصتعرفه عمومیاطفال

متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعضوابط و مدارک الزم

اطفال370,000490,000(شیري)کشیدن قدامی 1

اطفال500,000650,000(شیري)کشیدن خلفی 2

اطفال750,000980,000پالپوتومی شیري3

 ماه يکبار قابل پرداخت می باشد6هر اطفال520,000690,000فلورايد تراپی وبروساژهر فك4

.تا سه سال پس از رويش دندان قابل پرداخت استاطفال870,0001,140,000فیشور سیلنت هر دندان5

معاينه بیمار يا ارائه فوتوگرافی بعد از درمان الزامیستاطفال1,770,0002,300,000(s.s.c)روکش استیل  6

اطفال1,370,0001,780,000ترمیم آمالگام  کالس پنج يا يك سطحی7

اطفال1,650,0002,150,000ترمیم آمالگام دو سطحی8

اطفال1,820,0002,360,000ترمیم آمالگام سه سطحی9

اطفال1,580,0002,040,000ترمیم اچ نوري کالس پنج يا يك سطحی10

اطفال1,820,0002,360,000ترمیم اچ نوري  دو سطحی کالس سه11

اطفال2,000,0002,600,000ترمیم اچ نوري  سه سطحی يا کالس چهار12

13 Space Maintainer  (SM)ارتو- اطفال3,750,0005,620,000 ثابت يك طرفه

14 Space Maintainer  (SM)ارتو- اطفال4,190,0006,280,000 ثابت دو طرفه

ارتو- اطفال370,000570,000استريپ هردندان15

16 Space Maintainer    (SM)ارتو- اطفال3,620,0005,440,000  متحرک

اطفال1,010,0001,320,000پالپکتومی دندان شیري قدامی17

اطفال1,320,0001,720,000پالپکتومی دندان شیري خلفی18

تعرفه متخصصتعرفه عمومیارتودنسیکد خدمت
متخصص مشمول 

تعرفه تخصصی
تعاريف ضوابط و مدارک الزم

ارتودنسی20,010,00030,000,000براکت ثابت هر فك2

ارتودنسی48,120,00072,170,000ارتودنسی کامل فکین در بیماران ارتو سرجري3

اطفال-ارتودنسی 8,330,00012,490,000پالک متحرک ارتودنسی هرفك1

اطفال- ارتودنسی 10,280,00015,400,000پالک فانکشنال5

اطفال- ارتودنسی 4,870,0007,300,000دستگاه عادت شکن4

ترمیم- ارتودنسی 2,380,0002,920,000(هرفك )ريتینر ثابت متحرک 6

 سال12براي دندان شیري اطفال زير 

ارائه راديوگرافی هاي پانورکس و لترال سفالومتري، معاينه بیمار قبل از انجام خدمت ، و 

.ارائه فوتوگرافی يا معاينه بیمار بعد از چسباندن براکت ها و تحويل پالک الزامی است

معاينه بیمار يا ارائه فوتوگرافی بعد از درمان الزامیست
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تعرفه متخصصتعرفه عمومینام خدمت ايمپلنتکد خدمت
متخصص مشمول 

تعرفه
تعاريف ضوابط و مدارک الزم

FIXTUREهزینه خرید یک واحد 

و هیلینگ طبق فاکتور خرید تا سقف 

پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری

 دندان مجاور3بدون ممبران تا 

پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری
 دندان مجاور3با ممبران تا 

پیوند استخوان بهمراه ایمپلنت جهت پوشش
 نواقص استخوانی بدون ممبران تا یک دندان

پیوند استخوان بهمراه ایمپلنت جهت پوشش

نواقص استخوانی بدون ممبران تا سه دندان

پیوند استخوان بهمراه ایمپلنت جهت پوشش

نواقص استخوانی با ممبران تا سه دندان

 همراه closeسینوس لیفت به روش 
با متلایر هر طرف

 همراه openسینوس لیفت به روش 

با بیومتلایر هر طرف

پروتز5,300,0007,960,000پروتز تک واحدی روی هر ایمپلنت10

پروتز3,720,0004,830,000هرواحد(پونتیک)پروتز جایگزین شونده11

Impression ,Analoqueهزینه یک واحد 

 Abutment,copingو غیره طبق فاکتور تا سقف

پروتز29,700,00044,540,000اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت13

پروتز33,940,00050,910,000اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت14

پروتز38,180,00057,270,000اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت15

پروتز35,000,00052,500,000اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت16

پروتز41,360,00062,050,000اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت17

پروتز47,730,00071,590,000اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت18

 ارائه رادیوگرافی پانورکس قبل و رادیوگرافی بعد از درمان الزامیستفک و صورت- پریو

5,840,0005,840,000

45,840,000

2

فک و صورت- پریو7,590,000

4,530,0005,890,000جراحی یک واحد ایمپلنت

فک و صورت- پریو34,240,0005,520,000

----

1

فک و صورت- پریو

فک و صورت- پریو63,500,0004,550,000

فک و صورت- پریو52,540,0003,310,000

فک و صورت- پریو9,640,00014,460,000

فک و صورت- پریو74,930,0006,410,000

83,300,0004,950,000

کلیه هزينه ها مانند دستمزد ، البراتوار  در تعرفه هاي مذکور قید گرديده و جداگانه - 1

ارائه پانورکس قبل و راديوگرافی بعد از درمان الزامیست- 2. قابل محاسبه نمی باشد

کلیه هزينه ها مانند متريال ، دستمزد در تعرفه هاي مذکور قید گرديده و جداگانه - 1

. قبل از درمان الزامی استCBCTارائه - 2. قابل محاسبه نمی باشد

کلیه هزينه ها مانند دستمزد ، البراتوار ، بار ، بال  در تعرفه هاي مذکور قید گرديده - 1

ارائه پانورکس انجام شده بعد از جراحی کاشت - 2. و جداگانه قابل محاسبه نمی باشد

و نیز ارائه فوتوگرافی بعد از درمان (حسب تشخیص و دستور دندانپزشك معالج)ايمپلنت 

124,780,0004,780,000----
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 :1تذکر

:2تذکر

3تذکر 

بر اساس تعرفه هاي فوق خواهد بود و پس از تکمیل   (سهم بیمار)اخذ هر گونه وجه اضافی تحت عناوين مختلف از جمله کیفیت مواد ، البراتوار ، دست دندان خارجی و غیره ممنوع بوده و دندانپزشك يا مرکز فقط ملزم به دريافت فرانشیز 

شايان ذکر است عدم دريافت . به عبارتی مبناي پرداختی بیمار براي کل خدمات ارائه شده، تعرفه هاي قرارداد خواهد بود . سقف ريالی تعیین شده براي بیمه شده، مرکز کل هزينه را البته بر اساس تعرفه هاي ذيل از بیمار دريافت خواهد نمود

.نیز تخلف محسوب می گردد  (سهم بیمار )فرانشیز 

، تعرفه تخصصی لحاظ خواهد شد و  "جراح فك و صورت  "در صورت کشیدن دندان توسط : به عنوان مثال . پرداخت می گردد  "نوع تخصص مشمول تعرفه تخصصی  "تعرفه هاي تخصصی صرفاً به دندانپزشکان با تخصص مندرج در ستون 

.انجام شود ؛ تعرفه معادل عمومی محاسبه خواهد شد  "متخصص پروتز  "چنانچه کشیدن دندان توسط 

.رويت تصوير کامل صورت بیمار بهمراه تصويري واضح از خدمت يا خدمات انجام شده ضروري می باشد: فوتوگرافی 
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