
بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۲۱۶۰۹د

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ندارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: ابالغ تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال ١٣٩٩- خدمات ارتودنسی

با سالم و احترام

پیرو نامه شماره ٤٠٠/٢١٤٠٦ مورخ ١٣٩٩/١١/١٥ در خصوص ابالغ تعرفههای خدمات دندانپزشکی 

به پیوست نامه شماره ١٤٢/٤٣٩ مورخ ١٣٩٩/١١/١٨ دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه 

سالمت مبنی بر ابالغ تعرفههای خدمات ارتودنسی (مصوبه شماره ٩٨٢٢٤/ت ٥٨١٣٩ هـ مورخ 

١٣٩٩/٠٩/٠١ هیات محترم وزیران) جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا ایفاد می گردد.



۱۴۲/۴۳۹

۱۳۹۹/۱۱/۱۸
دارد

:
:
: دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت 
 کشور

نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، ضلع شرقی ستاد مركزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روبروی بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان، ساختمان ٣٣، طبقه دوم، تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣ 

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

جناب آقای دکتر  محمدرضا ظفرقندی

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی

رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای سید مرتضی بختیاری 

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه

رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات

موضوع :ابالغ تعرفه های خدمات دندانپزشکی سال ١٣٩٩- خدمات ارتودنسی

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو نامه شماره ١٤٢/٤٣٤ مورخ ١٣٩٩/١١/١٣ در 

خصوص تعرفههای خدمات دندانپزشکی به استناد مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ٩٨٢٢٤/ت٥٨١٣٩هـ مورخ 



۱۴۲/۴۳۹

۱۳۹۹/۱۱/۱۸
دارد

:
:
: دبیرخانه شورای 

عالی بیمه سالمت 
 کشور

نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خیابان ایوانک شرقی، ضلع شرقی ستاد مركزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روبروی بانک ملت،
شعبه بهداشت و درمان، ساختمان ٣٣، طبقه دوم، تلفن: ٨١٤٥٥٨٧٧ - نمابر : ٨٨٠٨٢٦٧٣ 

١٣٩٩/٠٩/٠١، به پیوست تعرفههای خدمات ارتودنسی به استناد نامه دبیر محترم هیات دولت به شماره ٥٨١٣٩/١٢٧١٨٠ 

مورخ ١٣٩٩/١١/٦ جهت استحضار و ابالغ به واحدهای تابعه جهت اجرا، ایفاد می گردد.

ضمناً فایلهای پیوست از سایت دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت به آدرس 

https:/shora.behdasht.gov.ir/ قسمت تعرفه و ارزش نسبی خدمات سالمت، قابل دریافت میباشد.

https://shchi.behdasht.gov.ir/
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 لوازم مصرفی جزء فنی جزء حرفه ای طبقه بندی خدمت  شرح خدمت کد  ردیف

222 D0818 5.5. 5.5. 22 ارتودانتیکس/درمان ارتودنسی محدود درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی شيری 

222 D0808 5.5. ..85 25 ارتودانتیکس/درمان ارتودنسی محدود درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی انتقالی 

222 D0808 5.5. 15.5 .5 ارتودانتیکس/درمان ارتودنسی محدود درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی نوجوانی 

222 D0808 5.5. 5.5.5 .5 ارتودانتیکس/درمان ارتودنسی محدود درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی بزرگسالی 

222 D0808  5.5. 555.8 55 ارتودانتیکس/درمان ارتودنسی بینابینی شيریدرمان ارتودنسی اينترسپتيو سيستم دندانی 

222 D0808 5.5. .5.51 51 ارتودانتیکس/درمان ارتودنسی بینابینی درمان ارتودنسی اينترسپتيو سيستم دندانی انتقالی 

222 D0808 درمان ارتودنسی جامع سيستم دندانی انتقالی 
ارتودانتیکس/درمان های جامع 

 ارتودنسی 
508 .558. .5.5 

222 D0808 درمان ارتودنسی جامع سيستم دندانی نوجوانی 
ارتودانتیکس/درمان های جامع 

 ارتودنسی 
85 2252. .5.5 

222 D0808 درمان ارتودنسی جامع سيستم دندانی بزرگسالی 
ارتودانتیکس/درمان های جامع 

 ارتودنسی 
8. 505.8 .5.5 

222 D0018 درمان با اپالنيس متحرک 
ارتودانتیکس/درمان جزئی برای کنترل 

 عادات دهانی مضر
55580 .555 .5.5 

222 D0008 درمان با اپالنيس ثابت 
ارتودانتیکس/درمان جزئی برای کنترل 

 عادات دهانی مضر
5.550 .58. .5.5 

222 D0008 5.5. ..55 5550 ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  معاينه قبل از درمان ارتودنسی 

222 D0008 25.2 5555 2510 ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  ويزيت دوره ای درمان ارتودنسی 

222 D0008 
ريتنشن ارتودانتيک )برداشت دستگاه ها، ساخت و 

 جايگذاری ريتينرها(
 25.2 5.5. 5.0. ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی 

222 D0001 25.2 555. .552 ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  تنظيم دستگاه ارتودنسی متحرک 

222 D0008 
درمان ارتودنسی )صدور تسويه حساب جايگزين برای مبلغ 

 يک قرار داد(
 25.2 .251 5550 ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی 

222 D0001 25.2 .251 .552 ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  تعمير اپالينس ارتودنسی 

222 D0000 5.5. 552. 550. ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  جايگزينی يا ری تينر شکسته شده يا گم شده 

222 D0000 5.5. 25.1 55.0 ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  های ثابتسمان يا باند کردن مجدد يا تعمير ری تينر 

222 D0000 5.5. 25.1 . ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی  شودآن میهای ثابت، ، شامل اتصال مجدد تعمير ريتينر 

222 D0000 
برداشت دستگاه ثابت ارتودنسی به داليلی غير از تکميل 

 درمان
 5.5. 25.1 . ارتودانتیکس/سایر خدمات ارتودنسی 

 














































