
 

 ترمیمی

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 923/000 ترهین یک سطحی آهالگام  1

 1/261/000 ترهین دٍ سطحی آهالگام  2

 1/404/000 ترهین سِ سطحی آهالگام  3

 1/014/000 ترهین یک سطحی کاهپازیت 4

 1/352/000 ترهین دٍ سطحی کاهپازیت 5

 1/638/000 ترهین سِ سطحی کاهپازیت 6

 260/000 پیي داخل کاًال  7

 130/000 پیي داخل عاج 8

 195/000 پاًسواى دًذاى  9

   جراحی  

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 533/000 بیرٍى آٍردى یک دًذاى قذاهی 1

 585/000 بیرٍى آٍردى یک دًذاى خلفی 2

 715/000 بیرٍى آٍردى دًذاى عقل هعوَلی  3

 1/300/000 بیرٍى آٍردى دًذاًْای ًْفتِ ٍ ریطِ باقیواًذُ در ًسج ًرم 4

 130/000 درهاى درای ساکت  5

 3/250/000 ریطِ باقیواًذُ در استخَاى)عقل ٍ غیرُ( جراحی دًذاى ًْفتِ ٍ 6

   اطفال  

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 2/600/000 ساختي اسپیس هیٌتیٌر هتحرک 1

 3/900/000 ساختي اسپیس هیٌتیٌر ثابت 2

 325/000 پرٍفیالکسی ٍ فلَرایذ تراپی ّر فک  3

 572/000 فیطَر سیالًت تراپی ّر دًذاى 4

 260/000 ٍارًیص فلَرایذ دٍ فک 5

 ss 1/300/000ساختي کرٍى  6

   رادیولوژی  

 هزینه درمان)ریال( نوع درمان ردیف

 168/561 پری اپیکال ٍ بایت ٍیٌگ 1

 282/241 اکلَزال 2

 1/142/681 فیلن(11کاهل دًذاى ) 3

 



 C.B.CT  1/568/111ّرکَادراًت 4

 548/811 سفالَگرام 5

 548/811 (O.P.Gپاًَرکس) 6

 ارتودنسی

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 5/211/111 پالک ارتَدًسی هتحرک برای ًاٌّجاری دًذاًی ّرفک 1

 7/811/111 دستگاُ ارتَدًسی با پیچ ارتَدًسی ّرفک)هتحرک( 2

 2/611/111 ساختي دستگاّْای عادت ضکي 3

 پریو

 هزینه درمان ) ریال (  نوع درمان ردیف

 182/111 آهَزش بْذاضت دّاى ٍ دًذاى 1

 1/976/111 جرم گیری ٍ برساش کاهل فکیي  2

   روت کانال تراپی  

  هزینه درمان ) ریال ( نوع درمان ردیف

 1/141/111 پالپَتَهی+ پاًسواى دًذاى  1

 1/311/111 درهاى ریطِ ) ّر ریطِ ( ) پر کردى تاج جذاگاًِ هحسَب هی ضَد (  2

 1/311/111 رزکسیَى آپیکال ّر ریطِ 3

   پروتز  

 ( هزینه درمان ) ریال  نوع درمان ردیف

 14/821/111 دست دًذاى کاهل )بذٍى احتساب ّسیٌِ دست دًذاى( 1

 8/711/111 دًذاى(ًین دست دًذاى  )بذٍى احتساب ّسیٌِ  2

 8/841/111 پالک کرم کبالت  3

 3/251/111 دًذاى  5پارسیل اکریلی تا  4

 261/111 ّسیٌِ ّر دًذاى اضافِ  5

 5/211/111 رٍکص فلس سراهیک ّر ٍاحذ  6

 2/611/111 پست ریختگی  7

 5/511/111 هریلٌذ 8

 1/511/111 ریالیي ّر فک 9

 751/111 تعویر پرٍتس ضکستِ 11

 1/511/111 ًایت گارد ّرفک 11

 3/711/111 ایٌلِ ٍ اًلِ 12

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .تاضذ می ریال 000/362 متخػع دوذاوپشضک  ي 000/231عمًمی دوذاوپشضک يیشیت

 :وکات قاتل تًجٍ

دوذاوپشضکی تماس ادارٌ امًر درمان  38763612یماران ي مزاجعیه محتزم می تًاوىذ در غًرت ویاس تا ضمارٌ تلفه ت

 حاغل ومایىذ.

 

 وػة تعزفٍ در اتاق اوتظار تایذ تٍ گًوٍ ای تاضذ کٍ در معزؼ دیذ عمًم مزاجعیه تاضذ. -1

% در رضتٍ 50تعزفٍ َای فًق اختػاظ تٍ دوذاوپشضکان عمًمی دارد ي تزای دوذاوپشضکان متخػع تا سقف  -2

 مزتًطٍ قاتل افشایص می تاضذ.

دارای مجًس فعالیت معتثز اس يسارت تُذاضت درمان ي  5تجزتی،تُذاران دوذان ي تثػزٌ کمک دوذاوپشضکان  -3

 % تعزفٍ فًق را می تًاوىذ دریافت کىىذ.50آمًسش پشضکی در حذ ضزح يظایف 

 % اضافٍ تز تعزفٍ تشرگساالن می تاضذ.20کٍ تًسط دوذاوپشضک عمًمی اوجام می گزددسایز درماوُا تزای اطفال  -4

                                                                         تعزفٍ َای فًق می تاضذ. ديتزاتزخذمات دوذاوپشضکی تزای اتثاع خارجی  تعزفٍ -5

تثػزٌ:تزای اتثاع خارجی دارای کارت آمایص اقامت معتثزیا پاسپًرت تا مُز اقامت ضص ماٍَ يیکسالٍ  می تاضىذ    

 .  ذاوپشضکی معادل اتثاع ایزاوی محاسثٍ خًاَذ ضذتعزفٍ خذمات دو

تاتًجٍ تٍ ایىکٍ خذمات فًق الذکز اعمال قاتل ارائٍ در مزاکش سزپایی می تاضذ جُت دریافت تعزفٍ دیگز خذمات  -6

 .    ارائٍ ضذٌ تٍ کتاب ارسضُای وسثی خذمات سالمت جمًُری اسالمی ایزان مزاجعٍ فزماییذ

  دکتز ضاپًر تذیعی ايل                                                                                                           

 معاين درمان داوطگاٌ علًم پشضکی مطُذ                                                                                           

 


