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معاينه انجام آموزشدرصد دندانو و دهان خدمات كل 37/7343/6740/540/839/9640/68به

دندان و دهان خدمات كل به دندان كشيدن 54/0947/9751/4850/3950/0449/08درصد

دندانترميمدرصد و دهان خدمات كل به 6/654/846/175/246/376/4دندان

دنداندرصد و دهان خدمات كل به 1/441/191/181/172/230/91جرمگيري

دندان و دهان خدمات كل به تراپي فلورايد 000/0100/040/3درصد

دندان و دهان خدمات كل به فيشورسيالنت 00/10/630/851/721/8درصد
خدماتدرصد دندانارائه و سال6زيركودكانبهدهان

دندان و دهان خدمات كل 5/414/761/784/825/165/29به

خدماتدرصد دندانارائه و سال6-12كودكانبهدهان
دندان و دهان خدمات كل 38/1731/1927/0227/0727/6933/62به

خدماتدرصد دندانارائه و كلبهدهان به باردار مادران
دندان و دهان 8/319/410/039/337/586/64خدمات
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خريدودهانبهداشتكاردانهايتوسطشدهارائهخدماتافزايشعلتبهكهاستيافتهافزايش1388سالدرهاشاخصاكثر
بهخدماتارائهافزايشعلتبهباردارزنانبهخدماتكاهشعلتوميباشد؛خصوصيبخشاز)فيشورسيالنتوترميم(خدمات

.ميباشددندانپزشكانازتعداديطرحاتماموگروههاساير



ها فعاليت هاساير فعاليت ساير
������ ����������� �����

خدماتخريدقراردادعقدخصوصدرشهرستانهاوتوسعهمعاونت،حقوقياموربامكاتبهوهماهنگي
واحدهايازتعداديواگذاريوابتداييآموزاندانش)ترميم،فيشورسيالنت(دندانپزشكي
خصوصيبخشبهروستاييدندانپزشكي

)»فيشورسيالنت-ترميم«دندانپزشكيخدماتخريد(خصوصيبخشدندانپزشكانازنفر7باقراردادعقد
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خصوصي بخش به دوره سراب دندانپزشكي واحد خصوصيواگذاري بخش به دوره سراب دندانپزشكي واحد واگذاري

سازيفعالوتجهيزجهت(كويترونكويتروندستگاهدستگاه1010ووكيوركيوراليتاليتدستگاهدستگاه1313خريدوهماهنگي
)دندانودهانبهداشتكارداندارايروستاييمراكز
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دربرگشتيماندهو)ريالميليون440(استشدههزينهدندانودهانبهداشتگروهاعتباراتكل
خريد(مراكزتجهيزجهتنيزبهداشتيمعاونتاعتباراتسايرازضمناً،.ميباشدصفر88سال

هزينهريالميليون80مبلغبهتقريباًفلورايدوارنيشخريدو)كويترونوكيوراليتهايدستگاه
.استشده
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دندانپزشكي اقالم توزيع و خريد و-فيشورسيالنت(هماهنگي، مبلغ...)اسيداچ ريال60به ميليون

مبلغ به فلورايد وارنيش خريد و ريال30هماهنگي ميليون

و20900توزيع استان9900مسواك ابتدايي آموزان دانش بين دندان خمير

و3برگزاري دندان و دهان بهداشت كاردانهاي جهت آموزشي كارگاه ...دوره
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پمفلت دندان�مورد1تهيه فيشورسيالنت پمفلت تنظيم و ��������تهيه
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