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دندانپزشکیکلیه موسسات تشخیصی ودرمانی
با سالم 

ایـن  20/6/1395مورخـه  5008/4/19با عنایت به تصـویر نامـه هـاي پیوسـتی بـه شـماره      "احتراما
معاونت و صورتجلسـه کـارگروه اسـتانی تعیـین سـقف تعرفـه هـاي خـدمات تشخیصـی درمـانی           

ــال    ــتان درسـ ــی اسـ ــش خصوصـ ــماره 1395بخـ ــه شـ ــویب نامـ ه 53038/ت/32513وتصـ
ــالی تعرفــه خــدمات تشخیصــی  20/3/1395مــورخ هیئــت محتــرم وزیــران درخصــوص ســقف ری

،مبلــــغ ویزیــــت دندانپزشــــکان   1395ودرمــــانی بخــــش خصوصــــی درســــال    
ــومی ــص205000عمـ ــدمات    325000ریال،متخصـ ــبی خـ ــالی ارزش نسـ ــریب ریـ ــال وضـ ریـ

ـ    kریال تعیین شده اسـت. همچنـین ضـریب   k (12000دندانپزشکی( ر دربخـش دولتـی وعمـومی غی
ریــال 106000ریــال و ویزیــت دندانپزشــکان عمــومی ومتخصــص بــه ترتیــب       5200دولتــی

ــدمات    115000و ــالی خ ــقف ارزش ری ــبه س ــدول محاس ــت ج ــه پیوس ــب ب ــد . مرات ــی باش ــال م ری
مربوطه جهت استحضار ،اجرا ونصب در دید عموم ارسال میگردد.kدندانپزشکی برحسب 

دکتر پرویز قزلباش
معاون درمان

رونوشت:
(معاونت درمان) حسینعلی هاشمیعاونت درمان کارشناس نظارت م

کارشناس امور  دندانپزشکی معاونت درمان دکتر نجفعلی حسنلو 
کارشناس آمار معاونت درمان امیر علی محمودي 

کارشناس موسسات درمانی معاونت درمان زهرا سرخوش 
جهت استحضار و اقدام مشابهسرپرست دانشکده دندانپزشکی دکتر محمد جوالیی 

جهت استحضار و اقدام مشابهرئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم دکتر مصطفی عزیزي 
جهت استحضار و اقدام مشابهسرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمدره دکتر جلیل کریمخانی 

جهت استحضار و اقدام مشابهسرپرست شبکه بهداشت و درمان ابهر دکتر داود رحمانی 
جهت استحضار و اقدام مشابهت و درمان شهرستان سلطانیه دکتر عادل عباسی سرپرست شبکه بهداش

کارشناس امور  دندانپزشکی معاونت درمان دکتر نجفعلی حسنلو



کشوری

-کشوری

کشوری

مبالغ به ریال5,200

-12000

تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد جراحی-1ردیف

41213,200492,000  بيرون آوردن يك دندان قدامی1

45234,000540,000  بيرون آوردن يك دندان خلفی2

55286,000660,000  بيرون آوردن دندان عقل معمولی3

100520,0001,200,000  در آوردن دندان های نهفته و ريشه باقيمانده در نسج نرم4

2501,300,0003,000,000 در آوردن دندان های نهفته و ريشه باقيمانده در استخوان5

1052,000120,000(درای ساکت )  درمان استئيت 6

2001,040,0002,400,000  سيم بندی دندانها با آرچ بار7

20104,000240,000  باز کردن آبسه8

150780,0001,800,000 دهان4/1  آلوئالر پالستی 9

100520,0001,200,000  فرنكتومی10

2501,300,0003,000,000  جراحی تومورهای کوچك داخل استخوان11

100520,0001,200,000  برداشتن تومورهای نسج نرم12

2001,040,0002,400,000 دهان4/1  عميق کردن وستيبول 13

3001,560,0003,600,000  درمان شكستگی فك به روش جراحی باز14

50260,000600,000  جا انداختن در رفتگی مفصل15

3001,560,0003,600,000  استئوتومی16

تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد خدمات پريو- 2ردیف

76395,200912,000  جرمگيری وبروساژ کامل يك   فك17
18   

1052,000120,000  بروساژ هر فك19
2001,040,0002,400,000 فك2/1  ژنژيوکتومی 20
2001,040,0002,400,000 فك2/1  فالپ 21
3001,560,0003,600,000  پيوند لثه22
خصوصیتعرفه دولتیKتعداد خدمات روت کانال تراپی – 3ردیف

80416,000960,000(پرکردن تاج جداگانه محاسبه ميگردد)  پولپوتومی 23

100520,0001,200,000(پرکردن تاج جداگانه محاسبه ميگردد)  پولپوکتومی هر کانال 24

100520,0001,200,000(درمان ريشه و پرکردن تاج جداگانه محاسبه ميگردد)  رزکسيون آپيكال 25

تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد خدمات ترميمی- 4ردیف

71369,200852,000  پرکردن حفره يك سطحی آمالگام27

97504,4001,164,000  پرکردن حفره دو سطحی آمالگام28

108561,6001,296,000  پرکردن حفره سه سطحی آمالگام29

106,000

ويزيت دندانپزشك متخصص

به ريال ( دندانپزشكی خصوصی استان زنجانK)ضريب تعرفه خصوصی

به ريال ( دندانپزشكی دولتی K)ضريب تعرفه دولتی وعمومی غيردولتی 

325,000

 سال سابقه کاری15ويزيت دندانپزشك عمومی باالی 
  استانی

  استانی

-

  محاسبه ميگردد    K (ده ) 10تشخيص و طرح درمان اوليه معادل - معاينه روتين و در صورت لزوم تجويز دارو، معادل ويزيت محاسبه ميشود 

1395تعرفه خدمات دندانپزشكی استان زنجان درسال 
ويزيت و طرح درمان 

ويزيت دندانپزشك عمومی

(ريال)خصوصی 

  استانی

(ريال)دولتی 

205,000



64332,800768,000  پرکردن حفره يك سطحی با اچ شيميايی30

76395,200912,000  پرکردن حفره دوسطحی با اچ شيميايی31

86447,2001,032,000  پرکردن حفره سه سطحی با اچ شيميايی32

78405,600936,000  پرکردن حفره يك سطحی با اچ نوری33

104540,8001,248,000  پرکردن حفره دوسطحی با اچ نوری34

126655,2001,512,000  پرکردن حفره سه سطحی با اچ نوری35

1052,000120,000  پين داخل عاجی به ازای هر پين36

20104,000240,000   پين داخل ريشه  به ازای هر پين37

1578,000180,000  پانسمان دندان38

تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد ارتودنسی- 5ردیف

4002,080,0004,800,000  پالك ارتودنسی برای ناهنجاری دندانی فك39

6003,120,0007,200,000  ساختن دستگاه ارتودنسی با پيچ ارتودنسی هر فك40
2001,040,0002,400,000  ساختن دستگاههای عادت شكن41
تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد خدمات پروتز- 6ردیف

10005,200,00012,000,000  دست دندان42
6003,120,0007,200,000  نيم دست دندان43
6003,120,0007,200,000  پالك کرم کبالت44
2001,040,0002,400,000 دندان5  پارسيل اکريلی  تا 45
1052,000120,000  پارسيل آکريلی برای هر دندان اضافه46
30156,000360,000(اجرت دندانپزشك)  تعمير پروتز شكسته 47
80416,000960,000(اجرت دندانپزشك)  ريالين  48
3001,560,0003,600,000(اجرت دندانپزشك)  کرون فلزی و سراميك هر واحد  49
100520,0001,200,000(اجرت دندانپزشك)  پست ريختگی  50
2001,040,0002,400,000(اجرت دندانپزشك)  اينله و انله  51
3001,560,0003,600,000(اجرت دندانپزشك)  مريلند  52
100520,0001,200,000(اجرت دندانپزشك)  نايت گارد دو فك  53
تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد تعرفه خدمات البراتوار –7ردیف

40208,000480,000(کامل )  ريختن قالب اوليه و ساخت تری اختصاصی 54

60312,000720,000  ريختن قالب اصلی و چيدن دندانها55

40208,000480,000  پختن و پرداخت نهايی56

20104,000240,000(پارسيل )  ريختن قالب اوليه و ساختن تری اختصاصی با مواد مصرفی 57

40208,000480,000  ريختن قالب نهايی و ساختن اسكلت فلزی و چيدن دندانها58

205,200240,000  پختن و پرداخت نهايی59

60
 واحد 10برای هر دندان اضافی ) دندان 5  پارسيل متحرك آکريلی  تا 

(اضافه ميشود
50260,000600,000

20104,000240,000  تعمير پروتز شكسته61
40208,000480,000ريالين دو فك62
50260,000600,000  نايت گارد63

تعرفه خصوصیتعرفه دولتیKتعداد خدمات دندانپزشكی اطفال –8ردیف

2001,040,0002,400,000  اسپيس مينتينر متحرك64
3001,560,00012,000  اسپيس مينتينر ثابت65
ss100520,0001,200,000   کراون 66
20104,000240,000  فلورايد تراپی هر فك67
44228,800528,000  فيشور سيلنت هر دندان68

اضافه بر تعرفه بزرگساالن% 20ساير درمانها برای اطفال 



:مالحظات 

.اضافه دريافت نمايند% 50    متخصصين در درمانهای مربوط به رشته خود ميتوانند

:توضيحات الزم 
- د400/10058بارعايت نامه شماره). تعرفه های فوق شامل اجرت دندانپزشك و البراتوار بوده و بهاء مواد و وسايل مصرفی برای دندانپزشك و البراتوار جداگانه محاسبه ميگردد

محاسبه بهاءمواد ووسايل مصرفی برای دندانپزشك صرفاً شامل خدماتی است که   " معاون محترم درمان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی مبنی بر اينكه1391/8/2   -

.(نيازمند البراتوارميباشد

تعرفه را دريافت خواهند نمود     % 50کمك دندانپزشكان تجربی و بهداران تجربی دارای مجوز فعاليت قانونی در حد شرح وظايف  *  

.حق ويزيت دندانپزشكان عمومی معادل پزشكان عمومی خواهد بود- 1     

.حق ويزيت دندانپزشكان متخصص معادل پزشكان متخصص ساير رده ها خواهد بود- 2    

.معاينه روتين و در صورت لزوم تجويز دارو معادل ويزيت محاسبه ميگردد- 4    

 ماه تعريف ميشود12مراجعه اول و با صرف وقت بيشتر و با تشكيل پرونده الكترونيكی در هر :    ويزيت اول 

 دقيقه محاسبه ميگردد15   حداقل زمان ويزيت برای دندانپزشكان و پزشكان عمومی معادل 
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