
 نوع خدمات  ) جراحی (
تعرفه عمومی 

 )به ریال( 

تعرفه تخصصی 

 )به ریال(

تخصص مشمول 

 تعرفه تخصصی
 توضیحات

 520.000 400.000 کشیدن هر دندان قدامی
جراح فک و 

 صورت
  

 624.000 480.000 کشیدن هر دندان خلفی
جراح فک و 

 صورت
  

 780.000 600.000 کشیدن هر دندان عقل
جراح فک و 

 صورت
  

جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج 

 نرم 
1.050.000 1.575.000 

جراح فک و 

 صورت

قسمتی از تاج با استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسج 

نرم موکوپریوستال و بخیه موضع دارد. هزینه فلپ و بخیه در 

محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد.گرافی 

 قبل و پس از عمل

ی دندان یا ریشه نهفته در نسج جراح

 سخت 
1.700.000 2.550.000 

جراح فک و 

 صورت

تمام یا بیشتر تاج توسط استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ 

نسج نرم و برداشت استخوان و بخیه موضع می باشد. هزینه 

فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه 

 نخواهد شد.گرافی قبل و پس ازعمل

 1.575.000 1.050.000 آلوئولوپالستی نیم فک 
جراح فک و 

 صورت پریو

همراه با کشیدن قابل پرداخت نمی باشد و صرفا قبل از انجام 

 دست دندان. گرافی قبل و بعد از درمان 

کیست و تومورهای کوچک داخل 

 استخوانی
1.850.000 2.775.000 

جراح فک و 

 صورت
 گرافی قبل و بعد از عمل 

 2.775.000 1.850.000 کردن وستیبول نیم فک  عمیق
جراح فک و 

 صورت پریو
 صرفا پیش از انجام پروتز متحرک. گرافی پانورکس قبل از کار

فرنکتومی   )تخصص فک وصورت و 

 پریو(
870.000 1.300.000 

جراح فک و 

 صورت پریو
 ناحیه مورد عمل ذکر شود

 400.000 300.000 بازکردن آبسه داخل دهان 
راح فک و ج

 صورت
  

     150.000 150.000 درمان درای ساکت 

 2.250.000 1.500.000 اکسپوز کردن دندان 

جراح فک و 

 -صورت پریو

 اطفال

 صرفا برای تسهیل رویش دندان نهفته

     160.000 160.000 بخیه هر ناحیه 

 1.950.000 1.300.000 آمپوتاسیون ریشه
جراح فک و 

 صورت پریو

ل بوده و همراه کشیدن دندان قابل پرداخت نمی خدمت مستق

 باشد گرافی قبل از عمل

 1.500.000 1.000.000 بیوپسی از بافت نرم
جراح فک و 

 صورت
  

 2.250.000 1.500.000 بیوپسی از بافت سخت
جراح فک و 

 صورت
  

 نوع خدمات ) ترمیم (
تعرفه عمومی 

 )به ریال( 

تعرفه تخصصی 

 )به ریال(

تخصص مشمول 

 تعرفه تخصصی
 توضیحات

 واحد ارائه گرافی قبل و بعد الزامی است.  2ترمیم بیش از  ترمیمی 1.130.000 870.000 ترمیم آمالگام کالس پنج یا یک سطحی 

   ترمیمی 1.350.000 1.040.000 ترمیم آمالگام دو سطحی 

   ترمیمی 1.488.000 1.145.000 ترمیم آمالگام سه سطحی 
   ترمیمی 1.690.000 1.300.000 آمالگام   بیلدآپ تاج با

ترمیم اچ نوری کالس پنج یا یک 

 سطحی 

   ترمیمی 1.300.000 1.000.000



   ترمیمی 1.488.000 1.145.000 ترمیم اچ نوری دو سطحی یا کالس سه 
ترمیم اچ نوری سه سطحی یا کالس 

 چهار

   ترمیمی 1.650.000 1.270.000
   ترمیمی 1.820.000 1.400.000 تبیلداپ تاج با کامپوزی

 تا دو عدد در هر دندان ترمیمی 190.000 190.000 پین داخل عاج هر عدد 

 ترمیمی 210.000 210.000 پین داخل کانال هر عدد 
 2برای هر دندان اندو شده متناسب با تعداد کانال و حداکثر تا 

 پین

 510.000 390.000 اسپلینت کامپوزیت هر دندان 
 -اطفال  -میترمی

 فک و صورت

اسپلینت بعداز ارتو  -صرفاً جهت دندان های تروماتیزه ولق

 قابل پرداخت نمی باشد. گرافی بعداز درمان

 نوع خدمات ) اندو (
تعرفه عمومی 

 )به ریال( 

تعرفه تخصصی 

 )به ریال(

تخصص مشمول 

 تعرفه تخصصی
 توضیحات

 ومتخصص اند 637.000 490.000 پالپوتومی اورژانس
همراه با درمان ریشه توسط همان دندانپزشک قابل پرداخت 

 نمی باشد

 گرافی قبل و بعد درمان و یا گافی حین کار   متخصص اندو 1.470.000 1.130.000 درمان ریشه یک کاناله 

   متخصص اندو 2.210.000 1.700.000 درمان ریشه دو کاناله 

   متخصص اندو 3.120.000 2.400.000 درمان ریشه سه کاناله 

   متخصص اندو 3.510.000 2.700.000 درمان ریشه چهار کاناله 

   متخصص اندو 1.600.000 1.240.000  7درمان ریشه یک کاناله دندان 

   متخصص اندو 2.400.000 1.850.000  7درمان ریشه دو کاناله دندان 

   ص اندومتخص 3.510.000 2.700.000  7درمان ریشه سه کاناله دندان 

   متخصص اندو 3.900.000 3.000.000  7درمان ریشه چهار کاناله دندان 

   متخصص اندو 1.755.000 1.350.000 8درمان ریشه یک کاناله دندان 

   متخصص اندو 2.600.000 2.000.000 8درمان ریشه دو کاناله دندان 

   اندو متخصص 3.770.000 2.900.000 8درمان ریشه سه کاناله دندان 

   متخصص اندو 4.300.000 3.300.000 8درمان ریشه چهار کاناله دندان 

 گرافی قبل و پس از درمان  متخصص اندو 2.025.000 1.350.000 درمان مجدد یک کاناله

   متخصص اندو 3.000.000 2.000.000 درمان مجدد دو کاناله

   دومتخصص ان 4.320.000 2.880.000 درمان مجدد سه کاناله

   متخصص اندو 4.905.000 3.270.000 درمان مجدد چهارکاناله

   متخصص اندو 2.150.000 1.430.000  7درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 

   متخصص اندو 3.300.000 2.200.000  7درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 

   خصص اندومت 4.650.000 3.100.000 7درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 

   متخصص اندو 4.950.000 3.300.000 7درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 

   متخصص اندو 2.230.000 1.485.000  8درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 

   متخصص اندو 3.690.000 2.460.000  8درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 

   متخصص اندو 4.500.000 3.000.000 8درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 

   متخصص اندو 5.450.000 3.630.000 8درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 

 3.000.000 2.000.000 رزکسیون و رتروگرید یک ریشه

 -متخصص اندو 

 -فک و صورت

 پریو

 گرافی قبل و پس از درمان 

 3.830.000 2.550.000 رزکسیون و رتروگرید دو ریشه

 -متخصص اندو 

 -فک و صورت

 پریو
  

     4.200.000 2.800.000 رزکسیون و رتروگرید سه ریشه



اپکسیفیکیشن دندان دائمی  )کل     

 جلسات(
1.850.000 2.775.000 

 -متخصص اندو

 اطفال

شامل بازکردن دندان، آماده سازی فضای کانالها، جاگذاری 

مراحل الزم برای دارو و همچنین درآوردن داروی داخل کانال و 

قرار دادن ماده پرکردگی نهایی ریشه همراه با کلیه رادیوگرافی 

 های مورد نیاز

یا    MTAدرمان پرفوراسیون با     
cem-cement 

   متخصص اندو 1.300.000 870.000

 1.500.000 1.000.000 اپکسوژنزیس دندان
 -متخصص اندو

 اطفال
  

 نوع خدمات ) پریو (
تعرفه عمومی 

 به ریال( )

تعرفه تخصصی 

 )به ریال(

تخصص مشمول 

 تعرفه تخصصی
 توضیحات

   480.000 480.000 جرمگیری کامل هر فک )بزرگسال(

سال. یکبار در سال . در صورت نیاز به  12برای بیماران باالی 

جرمگیری بیش از یکبار در سال نیاز به درخواست و تایید 

بهداشتکاران دارای  جداگانه می باشد. در صورت انجام توسط

تعرفه دندانپزشک عمومی قابل  %50مدرک معتبر دانشگاهی 

 پرداخت است.

     820.000 820.000 جرمگیری کامل  دو فک )بزرگسال(

     90.000 90.000 بروساژ هر فک 

 پریو  3.105.000 2.070.000 فلپ نیم فک 

به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت دبریدمان سطح 

یشه و برداشت بافت گرانولیشن. گرافی پانورکس قبل از ر

 عمل

   پریو  2.625.000 1.750.000 دهان 1/6فلپ 

 پریو  3.150.000 2.100.000 پیوند لثه یک دندان 
همراه با فلپ، افزایش طول تاج، ژنژیوکتومی و غیره قابل 

 پرداخت نمی باشد.

 پریو  1.690.000 1.300.000 افزایش طول تاج همراه با فلپ
صرفا در دندان  کاندید روکش و به دندان های مجاور تعلق 

 نمی گیرد.

 1.680.000 1.120.000 همی سکشن و قطع ریشه 
فک و  -پریو

 اندو -صورت

شامل جدا کردن یک دندان چند ریشه ای به قسمت های جدا 

از هم دارای ریشه و تاج.  همچنین میتواند شامل درآوردن یک 

 از آن قسمت ها باشدیا چند تا 

 پریو  1.350.000 900.000 دیستال وج

این درمان در ناحیه بی دندان مجاور دندانی که درگیر بیماری 

پریودونتال است انجام میشود. از برشهای ژنژیوال برای 

برداشتن وج بافتی استفاده میشود. هدف از این پروسه درمانی 

ایجاد تطابق  دسترسی و اصالح ضایعه استخوانی زیر آن و

دقیق لبه های فلپ است.صرفا در مورد آخرین دندان هر نیم 

 فک و همراه افزایش طول تاج قابل پرداخت نمی باشد

 نوع خدمات ) پروتز (
تعرفه عمومی 

 )به ریال( 

تعرفه تخصصی 

 )به ریال(

تخصص مشمول 

 تعرفه تخصصی
 توضیحات

     1.080.000 1.080.000 تعمیر پروتز شکسته 

 ترمیمی -پروتز 3.200.000 4.160.000 (PFMروتز ثابت هر واحد )پ

شامل تمام جلسات )تراش و قالبگیری و ساخت تمپ، امتحان 

فریم، امتحان پرسلن، تحویل موقت و سمان دائم(. در کلیه 

درمان های پروتز هزینه البراتوار لحاظ شده و جداگانه از بیمار 

و قبل یا پس از  دریافت نخواهد شد.گرافی پس از تراش

 مان. در

)دندان جایگزین  (PFMپروتز ثابت )

 هر واحد (Ponticشونده یا 
   ترمیمی -پروتز 3.380.000 2.600.000



 ترمیمی -پروتز 5.400.000 4.150.000 روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم
صرفا در دندان های قدامی. در روکش زیرکونیوم ارائه گرافی 

 قبل و پس از کار

 گرافی قبل و بعد از کار ترمیمی -پروتز 1.890.000 1.450.000 پست ریختگی 

 می باشد coreهزینه شامل سمان پست و ساخت  ترمیمی -پروتز 1.690.000 1.300.000 فایبر پست + ترمیم

 ذکر علت انتخاب درمان و رویت بیمار ترمیمی -پروتز 6.450.000 4.300.000 پرسلن المینیت

     220.000 220.000 روکش های  قدیمیخارج کردن 

     200.000 200.000 چسباندن روکش های قدیمی 

     400.000 400.000 خارج کردن هر پین یا پست

     350.000 350.000 خارج کردن بریج قدیمی

     300.000 300.000 چسباندن بریج قدیمی 

   پروتز 2.020.000 2.020.000 نایت گارد

 ات ) اطفال (نوع خدم
تعرفه عمومی 

 )به ریال( 

تعرفه تخصصی 

 )به ریال(

تخصص مشمول 

 تعرفه تخصصی
 توضیحات

   اطفال 325.000 250.000 کشیدن قدامی )شیری / دائمی(

   اطفال 445.000 340.000 کشیدن خلفی) شیری / دائمی(

   اطفال 680.000 520.000 پالپوتومی دندان شیری

   اطفال 460.000 350.000 تراپی هر فک بروساژ و فلوراید 

 اطفال 795.000 610.000 فیشور سیلنت هر دندان 

پوشاندن سطح مینا که به صورت شیمیایی یا مکانیکی آماده 

شده تا از پوسیدگی پیشگیری شود.تا سه سال پس از رویش 

 قابل پرداخت است

 فیقبل و  پس از درمان گرا اطفال 1.100.000 1.430.000 (SSCروکش استیل ضد زنگ )

  واحد ارائه گرافی قبل و بعد درمان  2ترمیم بیش از  اطفال 1.235.000 950.000 ترمیم آمالگام کالس پنج یا یک سطحی 

   اطفال 1.500.000 1.150.000 ترمیم آمالگام دو سطحی 

   اطفال 1.640.000 1.260.000 ترمیم آمالگام سه سطحی 
پنج یا یک ترمیم اچ نوری کالس 

 سطحی 
   اطفال 1.420.000 1.090.000

   اطفال 1.640.000 1.260.000 ترمیم اچ نوری دو سطحی     کالس سه 

ترمیم اچ نوری سه سطحی یا کالس 

 چهار 
   اطفال 1.820.000 1.400.000

(SM) )گرافی قبل و پس از درمان اطفال 3.900.000 2.600.000 ثابت یک طرفه )بند و لوپ 

 (SM) )گرافی قبل و پس از درمان اطفال 4.430.000 2.950.000 ثابت دو طرفه )لینگوال آرچ 

   اطفال 390.000 255.000 استریپ هر دندان  

 گرافی قبل و پس از درمان اطفال Space maintainer 2.510.000 2.770.000متحرک 

 پس از درمانگرافی  اطفال 920.000 710.000 پالپکتومی دندان شیری قدامی 

 گرافی پس از درمان اطفال 1.185.000 910.000 پالپکتومی دندان شیری خلفی

 


