
 

 ترمیمی

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 390/500 ترهین یک سطحی آهالگام  1

 533/500 ترهین دٍ سطحی آهالگام  2

 594/000 ترهین سِ سطحی آهالگام  3

 429/000 ترهین یک سطحی کاهپازیت 4

 572/000 ترهین دٍ سطحی کاهپازیت 5

 693/000 ترهین سِ سطحی کاهپازیت 6

 110/000 پیي داخل کاًال  7

 55/000 پیي داخل عاج 8

 82/500 پاًسواى دًذاى  9

   جراحی  

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 225/500 بیرٍى آٍردى یک دًذاى قذاهی 1

 247/500 بیرٍى آٍردى یک دًذاى خلفی 2

 302/500 بیرٍى آٍردى دًذاى عقل هعوَلی  3

 550/000 دًذاًْای ًْفتِ ٍ ریطِ باقیواًذُ در ًسج ًرمبیرٍى آٍردى  4

 55/000 درهاى درای ساکت  5

 1/375/000 جراحی دًذاى ًْفتِ ٍ ریطِ باقیواًذُ در استخَاى)عقل ٍ غیرُ( 6

   اطفال  

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 1/100/000 ساختي اسپیس هیٌتیٌر هتحرک 1

 1/650/000 هیٌتیٌر ثابتساختي اسپیس  2

 137/500 پرٍفیالکسی ٍ فلَرایذ تراپی ّر فک  3

 242/000 فیطَر سیالًت تراپی ّر دًذاى 4

 110/000 ٍارًیص فلَرایذ دٍ فک 5

 ss 550/000ساختي کرٍى  6

   رادیولوشی  

 هزینه درمان)ریال( نوع درمان ردیف

 818872 پری اپیکال ٍ بایت ٍیٌگ 1

 1388888 اکلَزال 2

 



 

 5558816 فیلن(18کاهل دًذاى ) 3

 C.B.CT  7618688ّرکَادراًت 4

 2668568 سفالَگرام 5

 2668568 (O.P.Gپاًَرکس) 6

 ارتودنسی

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 282888888 پالک ارتَدًسی هتحرک برای ًاٌّجاری دًذاًی ّرفک 1

 383888888 ارتَدًسی ّرفک)هتحرک(دستگاُ ارتَدًسی با پیچ  2

 181888888 ساختي دستگاّْای عادت ضکي 3

 پریو

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 778888 آهَزش بْذاضت دّاى ٍ دًذاى 1

 8368888 جرم گیری ٍ برساش کاهل فکیي  2

   روت کانال تراپی  

  هزینه درمان ) ریال ( نوع درمان ردیف

 4488888 پالپَتَهی+ پاًسواى دًذاى  1

 5588888 درهاى ریطِ ) ّر ریطِ ( ) پر کردى تاج جذاگاًِ هحسَب هی ضَد (  2

 5588888 رزکسیَى آپیکال ّر ریطِ 3

   پروتس  

 ( هزینه درمان ) ریال  نوع درمان ردیف

 682788888 دست دًذاى کاهل )بذٍى احتساب ّسیٌِ دست دًذاى( 1

 386858888 دست دًذاى  )بذٍى احتساب ّسیٌِ دًذاى(ًین  2

 387488888 پالک کرم کبالت  3

 183758888 دًذاى  5پارسیل اکریلی تا  4

 1188888 ّسیٌِ ّر دًذاى اضافِ  5

 28288888 رٍکص فلس سراهیک ّر ٍاحذ  6

 181888888 پست ریختگی  7

 285888888 هریلٌذ 8

 7588888 ریالیي ّر فک 9

 4888888 تعویر پرٍتس ضکستِ 18

 7588888 ًایت گارد ّرفک 11

 185888888 ایٌلِ ٍ اًلِ 12



 تعرفه خدمات برگرفته از کتاب ارزش نسبی جمهوری اسالمی ایران ردیف
هسینه درمان 

 )ریال(

 456/960 ّواتَم داخل ٍستیثَل دّاى-کیست -درًاصآتسِ 1

 456/960 ٍستیثَل دّاىدرآٍردى جسن خارجی فزٍرفتِ در  2

 190/400 اًسیضیَى فزًَم لة) فزًَتَهی( 3

 666/000 اکسیضیَى فزًَم لثیال یا تاکال)فزًکتَهی( 4

 476/000 تزهین جزاحت ٍستیثَل دّاى تا ّز هیشاى ساًتی هتزهزتغ 5

 2/856/000 ٍستیثَل پالستی لذاهی/خلفی یک ٍ دٍ عزفِ 6

 866/320 فزًکتَهی ستاى 7

 1/380/400 (zplastiفزًَپالستی)اغالح تا رٍش 8

 1/238/600 صًضیَپالستی ّزیک چْارم فک)پیًَذ لثِ( 9

 1/285/200 آلَئَلَپالستی ّزیک چْارم فک 10

11 

سیزچاًِ یا تحت فکی یا هاضغِ ای اس عزیك -کف دّاى-تاس کزدى آتسِ یا ّواتَم ستاى

 333/200 داخل دّاى

112 

سیز چاًِ  -سیز ستاًی -کیست یا ّواتَم کف دّاى -ٍ در ًاص آتسِ تاس کزدى خارج دّاًی

 476/000 فضای هاضغِ ای-تحت فکی -ای

 428/400 خلفی ستاى 1/3لذاهی ستاى یا  2/3تزهین پارگی ّز هیشاى ساًتی هتز اس کف دّاى ٍ یا  13

 571/200 ّواتَم اس ساختواًْای دًتَالَئَالر -کیست -تاسکزدى آتسِ  14

 380/800 تافت ًزم یا استخَاى -درآٍردى جسن خارجی فزٍ رفتِ در ساختواًْای دًتَالَئَالر 15

 761/600 سکستزکتَهی-اٍستیت-آلَئَلکتَهی ضاهل کَرتاص 16

 1/428/000 سین تٌذی تیي دًذاًی تزای هَاردی تِ جش ضکستگی 17

 1/370/880 درهاى تستِ ضکستگی تیغِ آلَئَلی هاگشیال یا هٌذیثل 18

 342/720 درهاى تستِ در رفتگی هفػل توپَرٍهٌذیثَالر تار اٍل یا دفؼات تؼذ 19

 571/200 اکسیضیَى هخاط ّایپزپالستیک آلَئَالر ّزیک چْارم فک 20

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .تاضذ هی ریال000/139 هتخػع دًذاًپشضک 000/111 یػوَه دًذاًپشضک ٍیشیت
 

 :ًکات لاتل تَجِ

ادارُ اهَر درهاى دًذاًپشضکی تواط حاغل  38763612هزاجؼیي هحتزم هی تَاًٌذ در غَرت ًیاس تا ضوارُ تلفي یواراى ٍ ت

 ًوایٌذ.

 

 ًػة تؼزفِ در اتاق اًتظار تایذ تِ گًَِ ای تاضذ کِ در هؼزؼ دیذ ػوَم هزاجؼیي تاضذ. -1

% در رضتِ هزتَعِ 50اى هتخػع تا سمف تؼزفِ ّای فَق اختػاظ تِ دًذاًپشضکاى ػوَهی دارد ٍ تزای دًذاًپشضک -2

 لاتل افشایص هی تاضذ.

دارای هجَس فؼالیت هؼتثز اس ٍسارت تْذاضت درهاى ٍ آهَسش  5کوک دًذاًپشضکاى تجزتی،تْذاراى دًذاى ٍ تثػزُ  -3

 % تؼزفِ فَق را هی تَاًٌذ دریافت کٌٌذ.50پشضکی در حذ ضزح ٍظایف 

 % اضافِ تز تؼزفِ تشرگساالى هی تاضذ.20دًذاًپشضک ػوَهی اًجام هی گزددکِ تَسظ سایز درهاًْا تزای اعفال  -4

                                                                         تؼزفِ ّای فَق هی تاضذ. دٍتزاتزتؼزفِ خذهات دًذاًپشضکی تزای اتثاع خارجی  -5

الاهت هؼتثزیا پاسپَرت تا هْز الاهت ضص هاِّ ٍیکسالِ  هی تاضٌذ تؼزفِ تثػزُ:تزای اتثاع خارجی دارای کارت آهایص    

 .  خذهات دًذاًپشضکی هؼادل اتثاع ایزاًی هحاسثِ خَاّذ ضذ

تاتَجِ تِ ایٌکِ خذهات فَق الذکز اػوال لاتل ارائِ در هزاکش سزپایی هی تاضذ جْت دریافت تؼزفِ دیگز خذهات ارائِ  -6

.        خذهات سالهت جوَْری اسالهی ایزاى هزاجؼِ فزهاییذ ضذُ تِ کتاب ارسضْای ًسثی  

     

  دکتز ضاپَر تذیؼی اٍل                                                                                                           

 هؼاٍى درهاى داًطگاُ ػلَم پشضکی هطْذ                                                                                           

 

 

 


