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 بسمه تعالی

   :مقدمه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  

از آنجایی که نیاز به وجود مجموعه مدونی از فهرست تعرفه خدمات تشخیصی درمانی و بخشنامه هاي مرتبط از مدتها 
گر  هاي بیمه لوم پزشکی، مراکز درمانی و صندوقهاي ع پزشکی، پیراپزشکی، دانشگاههاي مختلف  قبل، مورد تأکید گروه

عالی بیمه خدمات درمانی وزارت بهداشت،  دبیرخانه شوراي 1379هاي بیمه تکمیلی بوده است؛ از سال  پایه و شرکت
هاي مختلف پزشکی  وهدرمان و آموزش پزشکی نسبت به چاپ این مجموعه اقدام نمود که مورد توجه و استقبال گر

  .ادامه دهیم و مدون را به صورت مستمر مجموعهقرار گرفت و ما را بر آن داشت که ارائه این 
مجموعه اي که پیش رو دارید، همچون سال هاي گذشته عالوه بر تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی 

   و آخرین مصوبات مرتبط با تعرفه هاي خدمات سالمت نیز ، قوانین؛ حاوي برخی بخشنامه ها1391و خصوصی سال
  .لحاظ گردد ،ت پیشنهاد شده توسط همکاران محترمتغییرا تا بسیاري از گردیده که در آن سعی باشد می

ــه   ــا توج ــین ب ــتن    همچن ــار داش ــر در اختی ــی ب ــور مبن ــکی کش ــوم پزش ــگاه هــاي عل ــت دانش ــاي در خواس ــه ه تعرف
ــه    ــدور پروان ــون ص ــدماتی همچ ــدمات  خ ــاي خ ــکیه ــه اي و     ،پزش ــیط و حرف ــت مح ــدمات بهداش ــاي خ ــه ه تعرف
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بالغـی رسـمی در   ، آخـرین تعرفـه هـاي مصـوب و ا    در یـک مجموعـه واحـد    خـدمات پزشـکی قـانونی    همچنین تعرفـه 
  . گردیده است درجگردآوري و در انتهاي کتابچه  ،فوق االشاره خصوص موارد

و  "سرکار خانم دکتر وحید دستجردي"بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدریغ وزیر محترم  هاي بی در پایان از حمایت
رایی ذیربط از جمله ـدستگاه هاي اجایر ـو س عاونتـاین محترم ـممامی همکاران ـهاي مجدانه ت تالشچنین ـهم

تعاون،کار و یس جمهور، سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، وزارت یمعاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ر
مهم ما را  این گردآوريدر که  صندوق هاي بیمه گر پایه، سازمان پزشکی قانونی جمهوري اسالمی ایران و رفاه اجتماعی

  .منمای میرا ند؛ کمال تشکر و قدردانی ا هدییاري رسان
هاي آتی مؤثر  ه در سالیقیناً ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات همکاران محترم در بهبود روند تدوین و چاپ این مجموع 

به در خصوص محتویات مندرج در کتابچه مذکور نقطه نظرات خود را همکاران محترم  ،است شایسته لذا. خواهد بود
   ششمطبقه  ، A، ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،شهرك غرب خیابان سیماي ایران،تهران: آدرس

  . دارسال فرماین "دفتر ارزیابی فناوري، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت "
  

  دکتر سید حسن امامی رضوي                                                                                            
  معاون درمان                                                                                                  
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  )فصل اول(
  
  
  
  
  
  

هیئت  25/4/1391هـ مورخ  48289ت/79102 شماره تصویب نامه 
  در خصوص تعرفه هاي خدمات تشخیصی درمانی  وزیرانمحترم 

  1391 سال بخش دولتی
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  جمهوري اسالمی ایران
  س جمهورییر

  تصویب نامه هیئت وزیران
  سمه تعالیب

  »با صلوات بر محمد و  آل محمد«
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت  تعاون، کار و  رفاه اجتماعی،  وزارت دفاع و پشتیبانی 

  و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارتنیروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي 
  و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور 

  

  هـ 48289ت/79102 : شماره    
   25/4/1391: تاریخ           
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تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  خانه هاينا به پیشنهاد مشترك وزارتب 18/4/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 
ر و تایید شوراي عالی بیمه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهو بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه

مصوب  - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران) 38(ماده ) هـ(و به استناد بند سالمت کشور 
  :تصویب نمود  - 1389

  :به شرح ذیل تعیین می گردد 1391تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال  -1
  دولتی ویزیت پزشکان در بخش سرپایی - الف
 ریال 44،000  چهل و چهار هزار ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی                       -1
 ریال 53،000 پنجاه و سه هزار  ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص      -2
 ریال 58،400 پنجاه و هشت هزار و چهارصد ویزیت پزشکان فلوشیپ                 -3
 ریال 64،900شصت و چهار هزار و نهصد                      ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان                 -4
 ریال 77،400هفتاد و هفت هزار و چهارصد                       ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک -5
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استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت سهم پرداختی سازمانهاي بیمه گر براي ویزیت  - ب
) 1,45(برابر،) 1,6(براساس درجه علمی آنان به ترتیب معادل ) مشروط به ویزیت مستقیم بیمار(جغرافیایی 

  :و به شرح ذیل خواهد بود) الف(برابر نسبت به سهم آنان از بند ) 1,35(برابر و 
  )ارقام به ریال(                                                                                                                                       

 استاد دانشیار استادیار ویزیت

 متخصص

 59،000 سهم سازمان 54،000 سهم سازمان 50،000 سهم سازمان

 16،000 بیمه شدهسهم  16،000 سهم بیمه شده 16،000 سهم بیمه شده

 75،000 جمع کل 70،000 جمع کل 66،000 جمع کل

فوق تخصص و 
 روانپزشک 

 73،000 سهم سازمان 66،000 سهم سازمان 61،000 سهم سازمان

 19،000 سهم بیمه شده 19،000 سهم بیمه شده 19،000 سهم بیمه شده

 92،000 جمع کل 85،000 جمع کل 80،000 جمع کل

فوق تخصص 
 روانپزشکی

 87،000 سهم سازمان 79،000 سهم سازمان 73،000 سهم سازمان

 23،000 سهم بیمه شده 23،000 سهم بیمه شده 23،000 سهم بیمه شده

 110،000 جمع کل 102،000 جمع کل 96،000 جمع کل
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)          الف(تعرفه هاي مصوب در جزء %) 30(معادل سی درصد ) ب(سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء  -1تبصره 
  .می باشد
اعضاي هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی اطالق می شود  -2تبصره 

به صورت که به صورت تمام وقت درمراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی 
  .انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند

  
ویزیت اعضاي هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت می باشند، در جهت تقویت بخش  - 3تبصره 

نمودن حکم  آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه
  .این تصویب نامه توسط سازمانهاي بیمه گر قابل پرداخت است) 1(بند ) ب(حقوقی تمام وقتی بر مبناي مفاد جزء 

  
  ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی - ج
 ریال 8،100 هشت هزار و یکصد ضریب تعرفه داخلی بستري براي خدمات ویزیت، مشاوره ودیالیز - 1
 ریال 5،800 پنج هزار و هشتصد داخلی سایر خدماتضریب تعرفه  -2
 ریال 41,000 چهل و یک هزار  ضریب تعرفه بیهوشی -3
 ریال 74,000 هفتاد و چهار هزار  ضریب تعرفه جراحی -4
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 ریال 2،300 دو هزار و سیصد ضریب تعرفه دندانپزشکی -5

 ریال 2،700  دو هزار و هفتصد           ضریب تعرفه فیزیوتراپی - 6

در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکتراي فیزیوتراپی و پزشکان متخصص  - 1تبصره 
ریال براي آنان ) 3،100(براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، سه هزار و یکصد 

  .اعمال خواهد شد

تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی براي ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروي  -2تبصره 
انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهاي آموزشی خدمت می کنند و 

طق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند در منا) ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی(نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی 
  . این تصویب نامه تعیین می شود) ج(
، بیست و 1391به سرجمع تعرفه هاي خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژي و ژنتیک بخش دولتی براي سال ) د

  .  اضافه خواهد شد 1390به تعرفه هاي مصوب سال %) 21(یک درصد 
به %) 21(، بیست و یک درصد 1391پزشکی بخش دولتی، براي سال  به سرجمع تعرفه هاي خدمات پرتو) هـ

اضافه خواهد شد؛ مشروط بر اینکه رشد تعرفه هاي سونوگرافی پانزده درصد  1390تعرفه هاي مصوب سال 
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، رادیوتراپی سی و هفت %)37(، اسکن ایزوتوپ سی و هفت درصد %)32(رادیولوژي سی و دو درصد %) 15(
  .نسبت به سال گذشته باشد%) 5(پنج درصد MRIو %) 10(اسکن ده درصد ، سی تی %)37(درصد 

  :در بیمارستانهاي بخش دولتی، به شرح جدول ذیل مـی باشد) هتلینگ(هزینه اقامت ) و

  

 )ارقام به ریال(                                                                                                                                                

درجه 
ارزشیابی 
 بیمارستان

یک تختی 
برابر  2(

 )سه تختی

دوتختی 
برابر  1,5(

سه 
 )تختی

سه تختی 
 وبیشتر

هزینه 
همراه در 

مراکز 
 دولتی

نوزاد 
 سالم

نوزاد بیمار 
 سطح دوم

تخت بیمار 
 سوختگی

تخت بیمار 
 روانی

تخت بخش 
C.C.U 

تخت بخش 
POST 
C.C.U 

  تخت بخش 
  
I.C.U ،جنرال

Ped ICU ،
RICU 
NICU، 

BICU 

 2،067،000 1،879،000 738،000 939،000 404،000 1،429،000 284،000 203،000 180،000 405،000 608،000 810،000 یک

 1،654،000 1،503،000 590،000 751،000 323،000 1،143،000 227،000 162،000 144،000 324،000 486،000 648،000 دو

 1،240،000 1،127،000 443،000 563،000 242،000 857،000 170،000 122،000 108،000 243،000 365،000 486،000 سه

 827،000 752،000 295،000 376،000 162،000 572،000 114،000 81،000 72،000 162،000 243،000 324،000  چهار
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  .پرداخت سازمانهاي بیمه گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود -1صره تب

، براساس میزان رشد سرفصل هاي خدمتی و جزئیات تعرفه هاي این )گلوبال(تعرفه اعمال جراحی شایع  -2تبصره 
  .محاسبه خواهد بودمصوبه قابل 

دبیرخانه شوراي عالی بیمه خدمات درمانی کشور موظف است اعداد اعالم شده در این تصویب نامه را تا ) ز
  .دو رقم گرد نماید

  :به شرح زیر تعیین می شود 1391فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در   -2
  %).10(دولتی ده درصد فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستري براي بخش  - الف
  %)30(فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی دولتی سی درصد  –ب 

فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار : تبصره
  . انواده و نظام ارجاع می باشدو دستورالعمل هاي ابالغی ستاد کشوري پزشک خ 02گردد، مطابق نسخه  می

   
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 38(ماده ) د(مطابق با مفاد بند  1391نرخ حق بیمه درمان در سال  -3

  :کشور به شرح ذیل خواهد بود
 : کشوري و لشکري کارکنان  بیمه صندوق: الف
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درصد حقوق و  5معادل  1391بازنشسته در سال درمان خانوار هاي کارکنان کشوري و لشکري شاغل و حق بیمه  -1
  برابر حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار به شرح ذیل تعیین می گردد 2مزایاي مستمر تا سقف 

  درصد حقوق  4/1درصد حقوق مبناي کسور و بازنشستگان و موظفین  65/1بیمه شده شاغل  - 1-1
  دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده  - 2-1
) 30405( برنامه بیمه کارکنان دولت (مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه  - 3-1

ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي )  30440( ذیل سازمان بیمه خدمات درمانی و برنامه بیمه خدمات درمانی 
  )مسلح

  
و موظفین دستگاه هاي اجرایی که ازبودجه عمومی دولت حق بیمه درمان خانوار هاي شاغلین و بازنشستگان  -2

درصد حقوق مبناي کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین  65/1استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین
برابر حداقل حقوق  2درصد حقوق و مزایاي مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف  5درصد و بقیه تا 4/1

  . باشد ار میمشمولین قانون ک
در صورتیکه زوجین هر دو مشترك صندوق بیمه کارکنان کشوري یا لشکري ویا مشترکاً  داراي دفترچه بیمه  -3

  .شود درمانی از صندوق هاي مربوطه باشند ،حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می
قانون برنامه پنجساله پنجم  30کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده -4

  .  برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند 2درصد  5توانند با پرداخت  توسعه می
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درصد  5یازمند تحت پوشش نهادهاي حمایتی معادل پنج   حق بیمه خانوارهاي روستاییان و عشایر و اقشار ن -ب
  . گردد گردد که صد در صد آن توسط دولت تامین می حداقل حقوق مشمولین  قانون کار تعیین می

والدین ( در مواردیکه بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و خانواده آنها: تبصره 
در قالب )والدین ،خواهر و برادر ( تحت پوشش سازمان  بهزیستی نمی باشد ، پوشش بیمه اي آنها ) ،خواهر و برادر 

  . در صندوق سایر اقشار و یا بیمه ایرانیان امکان پذیر می باشد  3تبعی 
  
  .گردد حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی اخذ می-ج
  
هاي بیمه ایرانیان، سایر اقشار از  صندوق(براي سایر گروهها  1391بیمه خدمات درمانی در سال  نرخ سرانه حق -د

برابر  ) کارکنان وظیفه) 3(و ) 2(جمله بنیاد شهید، طالب، بسیجیان، دانشجویان، وکال، نظام پزشکی و غیره، عائله درجه 
  : گردد ن میریال به شرح ذیل تعیی) 112،800(یکصد و دوازده هزار و هشتصد 

  . باشد سرانه مصوب می%) 50(سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هریک معادل پنجاه درصد -1
 14/5/1387ك مورخ  40302ت/74515تصویب نامه شماره ) 2(در مورد گروههاي نیازمند موضوع تبصره بند - 1تبصره

بر اساس دستورالعمل مشترك که توسط کمیته امداد ) دمازاد بر پنجاه درص(میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده 
، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور تهیه )ره(امام خمینی 

  . گردد شود، تعیین می می
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ز سوي کمیته امداد حداکثر مدت زمان اعتبار میزان بخشودگی براي سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده ا- 2تبصره 
  .  دو سال می باشد 

براي بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه 1391صد درصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال  -3تبصره 
  . ایرانیان توسط دولت تأمین  می گردد

  
حقوق ، طبق ضوابط جاري مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از )2(حق بیمه افراد تبعی درجه  -2

 .گردد بیمه شده اصلی کسر می
پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب (هر صندوق ) 3(حق بیمه افراد تبعی درجه  -3

 . گردد مازاد بر حق بیمه مصوب ، از حقوق بیمه شده اصلی کسر می) 9/2(معادل ) ضوابط صندوق ها
و در صورت ادامه تحصیل تا (تا پایان سن بیست و دو سالگی  شمول افراد تبعی درجه یک براي فرزندان ذکور -4

 .و براي فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال می باشد) پایان سن بیست و پنج سالگی
شوند، در صورت  ادامه پوشش بیمه اي براي آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه اي خارج می -5

 . بر اساس ضوابط جاري هر سازمان بالمانع است) 3(افراد تبعی درجه استمرار حق بیمه بر مبناي 
یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط فرد بیمه شده و مابقی آن توسط دولت  - 6

 .گردد تامین می
 .می باشد جمقانون برنامه پن 28ماده  "د  "پوشش بیمه درمان  اتباع بیگانه مقیم ایران براساس مفاد بند  -7
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رشد نسبت به %) 20(با بیست درصد ) ماما یا پرستار(میزان سرانه پایه پزشک خانواده و دستیارش  -4

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع  02دستورالعمل نسخه  38موضوع ماده ( 1390سرانه تعیین شده سال 
معادل بیست و یک هزار ) هیات محترم دولت 26/01/1391هـ مورخ  47971ت /10362مصوبه شماره 

 .ریال  به ازاي هر نفر در ماه درمناطق شهري تعیین می گردد)21،000(

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و لزوم متناسب سازي بسته  02با توجه به دستورالعمل نسخه : تبصره
پایه ي پزشک خانواده خدمات روستایی با خدمات برنامه شهري و همزمان با توسعه برنامه در شهرها سرانه 
 .در روستاها بر اساس منابعی که تامین خواهد شد،  با سرانه شهري معادل خواهد شد

  .الزم االجرا می باشد 1391این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال   -5
  محمد رضا رحیمی                                                                                                                                  

 معاون اول رییـس جمهور                                                                                                                            
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  )فصل دوم(
  

در  وزیرانمحترم هیئت  25/04/1391مورخ هـ 48289ت/79101شماره تصویب نامه 
  1391 سال مات تشخیصی درمانی بخش خصوصیدخصوص تعرفه هاي خ
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  جمهوري اسالمی ایران
  یس جمهوریر

  تصویب نامه هیئت وزیران
  بسمه تعالی

  »)ص(با صلوات بر محمد و آل محمد «
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی،  وزارت دفاع و پشتیبانی 

  دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارتنیروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و 
 و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور 

  
رفاه اجتماعی ،  بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون، کار و 18/04/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 

هور و تایید شوراي عالی بیمه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جم

  هـ48289ت/79101: شماره                  
 25/04/1391:  تاریخ           
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مصوب  - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران) 38(ماده ) هـ(سالمت کشور و به استناد بند 
  :تصویب نمود - 1389

  :به شـرح ذیل تعیین  می گردد 1391سقف تعرفه هاي خدمات تشخیصـی و درمانی در بـخش خصوصی در سال  -1

 :ان و کارشناسان پروانه دارویزیت پزشک) الف
 ریال 98,000نود و هشت هزار                                 ویزیت پزشکان عمومی                                        -1
 ریال 155,000 یکصد و پنجاه و پنج هزار ویزیت پزشکان متخصص                                     -2
 ریال 195,000 یکصد و نود و پنج هزارتخصص                ویزیت پزشکان روانپزشک و فوق -3
 ریال 220,000 دویست و بیست هزار ویزیت فوق تخصص روانپزشکی                             -4
5- PhD                                                    ریال 98,000نود و هشت هزار                                 پروانه دار 
 ریال 84,000هشتاد و چهار هزار                      کارشناس ارشد پروانه دار                                     - 6
 ریال 73,000هفتاد  و سه هزار                                                                     کارشناس پروانه دار - 7

  
پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه هاي مذکور استفاده نمایند که مدارك آنها  - 1تبصره 

  . توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد
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استفاده نمایند  PhD دار در صورتی می توانند از تعرفه هاي کارشناسی ارشد و پروانه PhD ارشد وکارشناسان  -2تبصره 
  . ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد PhDکارشناسی ارشد یا  که

ي پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه متوسط زمان ویزیت براي پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برا -3تبصره 
  .و براي پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود

پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد عالوه بر تعرفه : -4تبصره 
  .مصوب می باشند

  
  :تعرفه هاي خدمات درمانیسقف ضرایب ) ب
  
 ریال 38،400 سی و هشت هزار و چهارصد ضریب تعرفه داخلی -1

 ریال 184،000 یکصد و هشتاد و چهار هزار  ضریب تعرفه بیهوشی -2

 ریال 380،000 سیصد و هشتاد هزار ضریب تعرفه جراحی -3

 ریال 6،000 شش هزار  ضریب تعرفه دندانپزشکی -4

 ریال 5،300 هزار و سیصدپنج  ضریب تعرفه فیزیوتراپی -5
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، بیست 1391به سرجمع تعرفه هاي خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژي و ژنتیک بخش خصوصی براي سال ) ج

  .  اضافه خواهد شد 1390به تعرفه هاي مصوب سال %) 21(و یک درصد 
%) 25(، بیست و پنج درصد 1391به سرجمع تعرفه هاي خدمات پرتو پزشکی بخش خصوصی، براي سال ) د

اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه هاي سونوگرافی بیست  1390به تعرفه هاي مصوب سال 
ی چهل و ، رادیوتراپ%)45(، اسکن ایزوتوپ چهل و پنج درصد %)40(، رادیولوژي چهل درصد %)20(درصد 

  .نسبت به سال گذشته باشد%)5(پنج درصد MRIو %)10(، سی تی اسکن ده درصد%)45(پنج درصد 
  Conventionalافزایش نسبت به % 25اسکن اسپیرال به میزان  تی تعرفه سی: تبصره
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 :به شرح جدول ذیل می باشد) هتلینگ(سقف تعرفه هاي هزینه اقامت  -2

درجه 
ارزشیابی 
 بیمارستان

 دوتختی  تختی یک
سه تختی 
 وبیشتر

نوزاد 
 سالم 

نوزاد 
بیمار 

 سطح دوم 

تخت بیمار 
 سوختگی

تخت 
بیمار 
 روانی

تخت بخش 
POST 
C.C.U 

  تخت بخش
C.C.U  

تخت بخش 
I.C.U 

جنرال، 
Ped ICU  

N.I.C.U و 
RICU 

تخت 
BICU 

 5،800،000 5،220،000 3،335،000 2،610،000 1،450،000 4،350،000 1،450،000 1،015،000 1،450،000 2،030،000 2،610،000 یک

 4،640،000 4،176،000 2،668،000 2،088،000 1،160،000 3،480،000 1،160،000 812،000 1،160،000 1،624،000 2،088،000 دو

 3،480،000 3،132،000 2،001،000 1،566،000 870،000 2،610،000 870،000 609،000 870،000 1،218،000 1،566،000 سه

 2،320،000 2،088،000 1،334،000 1،044،000 580،000 1،740،000 580،000 406،000 580،000 812،000 1،044،000 چهار

 
به  1391سهم سازمانهاي بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی  از بخش خصوصی در سال  -3

  :شرح زیر تعیین می شود
  . درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستري %)90(معادل  – الف
  .درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی %)70(معادل  –ب 
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در مناطقی که برنامه پزشک   1391سهم سازمانهاي بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال : تبصره
و دستورالعمل هاي ابالغی ستاد کشوري پزشک خانواده و نظام  02گردد، مطابق نسخه  خانواده و نظام ارجاع برقرار می

  . ارجاع می باشد
درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان ها و شهرستان هاي سقف تعرفه هاي خدمات تشخیصی و  -4

تابعه با توجه به وضعیت اقتصادي و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه هاي این تصویب نامه توسط رییس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان  و یک 

  .گردد گر پایه استان تعیین و پس از تایید استاندار، توسط استاندار ابالغ می نماینده از سازمان هاي بیمه
در استان هاي داراي بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی ؛ دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به  -تبصره

بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه هاي بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و 
                                                                                                                                                                                     .هاي استان خواهد بوددانشکده 

  محمد رضا رحیمی                                                                                              
  معاون اول رییس جمهور                                                                                                                         
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  )فصل سوم(
  
  پرتو پزشکیتعرفه خدمات 

  )پزشکی هسته اي و رادیوتراپی ،MRIرادیو گرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی، (
  1391سال 
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 رادیولوژي سر و گردن: نوع خدمت  ردیف
  تعرفه  دولتی 

 )ریال(

   خصوصی تعرفه
  )ریال(

 204،500 74،700 رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ 100

 114،400 42،200 )هراکسپوز(رادیوگرافی جمجمه نماي تاون، هیرتز یا هر نماي دیگر 101

 114،400 42،200 لوکالیزه نیمرخ) زین ترکی(رادیوگرافی سل تورسیک  102

 114،400 42،200 رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف 103

 114،400 42،200  )هر فیلم(رادیوگرافی مجراي گوش داخلی  104

 125،600 46،100 )هر اکسپوز(رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نماي شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال  105

 114،400 42،200 )نماي روبرو(رادیوگرافی استخوانهاي صورت  106

 204،500 74،700  )نماي روبرو و نیمرخ( رادیوگرافی استخوانهاي صورت 107

 133،700 48،200  )نماي نیمرخ راست و چپ روي یک فیلم(رادیوگرافی استخوانهاي مخصوص بینی  108

 114،400 42،200  )نماي واترز یا کالدول(رادیوگرافی سینوسهاي قدامی صورت  109
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 رادیولوژي سر و گردن: نوع خدمت ردیف
  تعرفه  دولتی

 )ریال( 

  صوصی ختعرفه 
  )ریال(

 212،500 76،000 )نماي واترز و نیمرخ(رادیوگرافی سینوسهاي قدامی صورت  110

 114،400 42،200 )نماي ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف(رادیوگرافی استخوان فک  111

 75،700 30،200 )پري اپیکال یا بایت وینگ(رادیوگرافی دندان هر فیلم  112

 513،700 197،500 )فیلم 10(رادیوگرافی سري کامل دندان 113

 666،500 245،900 ) فیلم تقاضا شده باشد 14در صورتی که (رادیوگرافی سري کامل دندان   114

 125،600 46،100 رادیوگرافی فیلم اکلوزال 115

 185،200 70،200 رادیوگرافی پانورکس 116

 185،200 70،200 رادیوگرافی سفالوگرام 117

 114،400 42،200 )هر طرف یک فیلم(رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر  118

 212،500 76،000 )دو فیلم(هر طرف با دهان باز و بسته  -رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر 119

 318،800 117،000 )اکسپوز 4(دو طرف با دهان باز و بسته  -رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر  120
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 رادیولوژي سر و گردن: نوع خدمت ردیف
  تعرفه  دولتی

 )ریال( 

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 114،400 42،200 یک جهت -رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس 121

 460،500 175،300 )اکسپوز 4حداقل(رادیوگرافی الرنگوگرافی  122

 115،900 42،500 )هر کلیشه(رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی  123

 637،600 242،600 )کلیشه4حداقل (رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی  124

 637،600 242،600 رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی 125

 رادیولوژي قفسه سینه: نوع خدمت ردیف
  تعرفه  دولتی

 )ریال( 

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

126 
اسکاپوال، ترقوه، مفصل آکرومیوکالویکوالر با نماي  استخوان(رادیوگرافی شانه یک جهت 

 122،400 44،400 هر فیلم) اگزیالر یا نیمرخ 

 135،200 47،800 )یک فیلم (رادیوگرافی قفسه صدري نماي روبرو یا نیمرخ و یا هر نماي دیگر  127

 259،300 87،800 رادیوگرافی قفسه صدري نماي روبرو و نیمرخ به طور هم زمان 128

 470،100 175،300 )فیلم 4(رادیوگرافی کاردیاك سري با بلع ماده حاجب 129



   خدمات پرتوپزشکی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال راهنماي تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی
  

- 26 - 

 رادیولوژي قفسه سینه: نوع خدمت ردیف
  تعرفه  دولتی

 )ریال( 

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 144،900 52،800 فلوروسکوپی تنها 130

 885،500 353،100 برونکوگرافی یک طرفه 131

 120،800 44،500 ابلیک یا روبرو یک فیلمرادیوگرافی دنده ها نماي  132

 236،700 84،000 )فیلم 2-دو نما  - یک طرف(رادیوگرافی دنده ها   133

 114،400 42،200 )یک فیلم -نماي ابلیک یا نیمرخ (رادیوگرافی استخوان جناغ  134

 212،500 79،700 )فیلم 2 - نماي ابلیک و نیمرخ به طور هم زمان(رادیوگرافی استخوان جناغ  135

 352،700 131،100 )فیلم مخصوص ماموگرافی 2روي(ماموگرافی یک طرفه  136

 305،900 131،100 یک ناحیه) Magnified view(ماموگرافی بابزرگنمایی  137

 582،800 219،600 )فیلم مخصوص ماموگرافی 4روي(ماموگرافی دو طرفه  138

 143،400 52،500 لوکالیزاسیونماموگرافی هر فیلم اضافه جهت  139

 380،000 140،300 )یک طرفه(ماموگرافی گاالکتوگرافی 140

 1،177،000 437،700 پنوموسیستوگرافی از یک پستان و هزینه تزریق 141
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 708،400 186،300 )هر کلیشه(رادیوگرافی پرتابل در منزل  142

 %85 %85 )نشده، به مبلغ مبنا اضافه می شود در هر مورد تعریف (رادیوگرافی پرتابل در بخش  143

 رادیولوژي لگن و شکم: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 135،200 49،400 )لگن(رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نماي فراك  144

 132،000 44،400  ) هرکلیشه(رادیوگرافی مفصل هیپ نماي روبرو یا مایل  145

 135،200 51،300 ) هرفیلم(رادیوگرافی لگن خاصره  146

 132،000 44،400 )اعم از رخ و مایل (رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاك هر اکسپوز 147

 219،000 82،800 دوجهت  - رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره هاي دنبالچه 148

 140،100 55،200 یک فیلم  - رادیوگرافی ساده شکم خوابیده  149

 278،600 101،500 رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم  150

 138،500 54،800  یک فیلم  -رادیوگرافی ساده شکم ایستاده 151

 273،700 104،900 )اکسپوز 4حداقل (رادیوگرافی مري با بلع ماده حاجب  152
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 رادیولوژي لگن و شکم: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 565،200 210،100 ) کلیشه  4حداقل (رادیوگرافی معده و اثنی عشر  153

 703،600 259،900 )کلیشه 6حداقل (رادیوگرافی مري، معده و اثنی عشر  154

 639،200 222،200 )کلیشه 4حداقل(رادیوگرافی ترانزیت روده هاي کوچک   155

 740،600 273،500 )کلیشه  4حداقل (انما رادیوگرافی باریم  156

 814،700 300،600 )کلیشه 6حداقل (رادیوگرافی باریم انما دوبل کنتراست  157

 296،200 105،100 ) کلیشه 2حداقل (رادیوگرافی کله سیستوگرافی اورال  158

 291،500 111،500 هر فیلم ) تی تیوب (رادیوگرافی کالنژیوگرافی  159

 468،600 175،300 رادیوگرافی کالنژیوگرافی از راه پوست هر فیلم  160

 613،500 147،600 هر فیلم  –بدون دستمزد آندوسکوپیست  ERCPرادیوگرافی 161

 PVC( 239،700 629،600با یا بدون (اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه الزم و کامل  162

 1،159،200 413،000 ) کلیشه 6حداقل براي (اوروگرافی سریع براي فشار خون  163

 193،200 70،200 نفروتوموگرافی هر کلیشه  164
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 رادیولوژي لگن و شکم: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 352،700 131،900 )هر کلیشه (پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه  165

 222،200 87،800 )هر کلیشه (پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه  166

 801،800 344،100 )با هر تعدادکلیشه الزم و کامل (پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یک طرفه  167

 1،222،100 492،900 )با هر تعدادکلیشه الزم و کامل (پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دو طرفه  168

169 

 استفاده 171و  170انجام پیلوگرافی یا نفروگرافی یا نفروستومی قبلی از ردیف  در صورت
می گردد؛ اما چنانچه این عمل به کمک سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی 

  .اضافه می گردد 172و  171انجام شود، مبلغ مذکور به ردیفهاي 
294،800 708،400 

 389،600 148،400 اجب رتروگرادرادیوگرافی سیستوگرافی با ماده ح 170

 434،700 172،100 رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد 171

 516،900 198،800 رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد 172

 V.C.U.G 251،900 665،000یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی  173

 172،300 66،500 رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز  174
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 رادیولوژي لگن و شکم: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 803،500 290،100 سالپنگو گرافی  رادیوگرافی هیسترو 175

 545،900 201،300 رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق 176

 185،200 70،200 ) هر کلیشه فیلم کوچک -هر عضو(رادیوگرافی توموگرافی  177

 204،500 74،700 )هر کلیشه فیلم بزرگ -هر عضو( رادیوگرافی توموگرافی 178

 CTT( Colon Transit Time   222،200 639،200( رادیوگرافی ترانزیت کولون  179

180  Defecography 600،900 1،407،000 

 4،612،700 1،583،200 وازوگرافی  181

 رادیولوژي ستون فقرات: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 204،500 74،700 )دو جهت رخ و نیمرخ (رادیوگرافی ستون فقرات گردن  182

 343،000 127،500 ) فیلم روبرو ، نیمرخ و ابلیک چپ و راست 4(رادیوگرافی فقرات گردن  183

 125،600 49،400 هر اکسپوز ) فلکسیون، اکستانسیون، مایل(رادیوگرافی فقرات گردن  184

 185،200 66،500 رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید  185
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 رادیولوژي ستون فقرات: نوع خدمت  ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 259،300 96،000 رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ  186

 264،000 96،000 رادیوگرافی فقرات کمري روبرو و نیمرخ  187

 468،600 176،600 فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست 4رادیوگرافی فقرات کمري  188

 315،600 118،100 ) فیلم 2روي - روبرو و نیمرخ (رادیوگرافی ایستاده فقرات  189

 204،500 74،700 هر فیلم  …یا ابلیک و) BENDING(هر کلیشه اضافی  190

 286،600 104،900 روبرو و نیمرخ  -رادیوگرافی دورسولومبار 191

 296،200 110،100 دو جهت  -رادیوگرافی لومبوساکرال  192

 140،100 54،600 هر ناحیه به تنهائی  -رادیوگرافی لوکانیزه  193

 829،200 308،600 میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره اي  194

 1،035،300 382،400 با هم کامل  -میلوگرافی از دورسولومبار  195

 1،371،700 526،200 با هم   –میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمري  196

 - - )منتقل شد 632به بخش خدمات مکمل ردیف (به مبلغ مبنا اضافه شود حق تزریق اینتراتکال 197
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 رادیولوژي اندام فوقانی: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 138،500 52،500 )جهت روي یک فیلم  2( رادیوگرافی استخوان بازو  198

 111،200 42،200 ) یک فیلم (رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت  199

 138،500 54،600 ) روي یک فیلم - دو جهت(رادیوگرافی مفصل آرنج  200

 138،500 54،600 )روي یک فیلم  -دو جهت( رادیوگرافی استخوان ساعد  201

 111،200 42،200 یک جهت  -رادیوگرافی مچ دست 202

 140،100 54،600 دو جهت  -رادیوگرافی مچ دست  203

 111،200 42،200 )…اسکافوئید و(هر فیلم اضافی مچ دست  204

 111،200 42،200 یک جهت  -رادیوگرافی استخوانهاي کف دست 205

 140،100 54،600 دوجهت –رادیوگرافی استخوانهاي کف دست  206

 193،200 70،200 هر کلیشه  - رادیوگرافی تعیین سن استخوانی 207

 111،200 42،200 یک جهت  -رادیوگرافی انگشتان هر دست  208

 115،900 42،200 دو جهت  -رادیوگرافی انگشتان هر دست  209
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 782،500 303،900 آرتروگرافی مچ دست  210

 247،900 92،400 ) روي دو فیلم  -روبرو و نیمرخ (رادیوگرافی استخوان ران  211

 رادیولوژي اندام تحتانی: نوع خدمت  ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 153،000 57،400 )روي یک فیلم - اکسپوز 2(رادیوگرافی استخوان ران  212

 431،500 152،100 )براي تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج(رادیوگرافی اسکنوگرام  213

 138،500 54،600 )دو جهت، روي یک فیلم( رادیوگرافی مفصل زانو 214

 204،500 74،700 )روي دو فیلم -روبرو و نیمرخ (رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده  215

 148،100 57،400 روي یک فیلم -رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده  216

 111،200 42،200 یک فیلم -رادیوگرافی نماي اینترکندیالر یا نماي مخصوص کشکک 217

 167،400 61،800 )گچ یا تراکشن(یک فیلم  - رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روي 218

 204،500 72،700 )روي یک فیلم - دو اکسپوز (رادیوگرافی ساق پا  219

 140،100 52،800 یک جهت -رادیوگرافی مچ پا 220

 167،400 63،500 دو جهت -رادیوگرافی مچ پا  221
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 رادیولوژي اندام تحتانی: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 115،900 42،200 رادیوگرافی پاشنه پا 222

 140،100 52،500 رادیوگرافی کف پا 223

 175،600 67،800 )یک فیلم - روبرو یا نیم رخ ( رادیوگرافی کف پا ایستاده 224

 185،200 70،200 )روي یک فیلم -روبرو و نیم رخ (رادیوگرافی کف پا  225

 618،200 219،800 آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب 226

 645،700 222،200 آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب 227

 122،400 47،800 یک جهت - رادیوگرافی انگشتان هر پا  228

 140،100 52،500 دو جهت - رادیوگرافی انگشتان هر پا  229

1 -229  Bone Survey  468،600 176،600 سالگی ) 10(تا سن 

2 -229  Bone Survey  740،600 272،600  ) رخ و نیمرخ کمر( سالگی با دو کلیشه اضافه) 10(باالي سن 

3 -229  Bone.Densitometry 792،100 729،000 رادیوگرافی) یک یا دو منطقه(تراکم سنجی استخوان 

4 -229  Bone.Densitometry  940،800 865،900 تراکم سنجی استخوانهاي تمام بدن 
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 آنژیوگرافی:خدمتنوع  ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 6،232،400 2،282،900 آنژیوگرافی چهار رگ مغز 230

 739،100 285،500 )فیلم، چاپ، تفسیر(آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها  231

 4،612،700 1،587،200 یک کلیه -آنژیوگرافی آئورت شکمی با سلکتیو 232

 5،044،200 1،978،900 دو کلیه -آنژیوگرافی آئورت شکمی با سلکتیو 233

 4،232،800 1،515،500 دو طرفه -آنژیوگرافی عروق ایلیاك 234

 4،232،800 1،515،500 آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده 235

 4،232،800 1،515،500 آنژیوگرافی ترانس لومبار 236

 4،232،800 1،515،500 آنژیوگرافی براکیال 237

 4،232،800 1،515،500 آنژیوگرافی بررسی تمام طول آئورت سینه اي و شکمی تا دو شاخگی آئورت 238

 3،287،600 1،251،100 ..) و SMA بندناف، سلیاك،(اسپلنوپورتوگرافی ازطریق عروق  239

 2،735،500 938،500 )…طحال و کبد،(اسپلنوپورتوگرافی از راه جلدي  240
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 آنژیوگرافی:نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

241 
با ) فوق کلیوي مزانتریک فوقانی، کلیوي و سلیاك،(آرتروگرافی شکمی سلکتیو 
 4،612،700 1،582،500 یک پروژکسیون سریوگرافی  براي هرشریان و

 2،179،900 784،300 درصورت اضافه شدن شریان دوم اضافه بر مبلغ فوق 242

 930،600 374،400 در صورت پروژکسیون اضافه براي هر پروژکسیون 243

 2،568،000 962،700 اجوف فوقانی یا تحتانی با سریوگرافی ونوگرافی ورید 244

 1،936،900 663،300 اجوف فوقانی یا تحتانی بدون سریوگرافی ونوگرافی ورید 245

 3،258،600 1،106،000 طحال اسپلنوپورتوگرافی از طریق 246

 4،272،900 1،438،100 آرتریوگرافی قوس آئورت سینه اي یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون  247

248 
خارجی ورتبرال،  سینه اي سلکتیو مثل کاروتید داخلی، آرتریوگرافی شریانهاي گردنی،

 4،612،700 1،587،300 پروژکسیونیک  پستانی داخلی، برونکیال هر طرف با سریوگرافی و

 768،000 309،900 براي هر پروژکسیون اضافی دو مورد اخیر 249

 2،877،100 1،106،000 سوزن مستقیم سریوگرافی طرف با یک - آنژیوگرافی یک اندام 250

 3،860،800 1،301،500 دو طرف در یک جلسه با سوزن مستقیم فوقانی یا تحتانی - آنژیوگرافی یک اندام 251
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 آنژیوگرافی:نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 4،232،800 2،228،600 آنژیوگرافی یک اندام تحتانی با کاتتر از طرف مقابل 252

 4،232،800 2،228،600 آنژیوگرافی یک اندام فوقانی با کاتتر 253

 4،611،000 1،587،300 شریان کلیوي با سریوگرافیآنژیوگرافی هر دو اندام تحتانی از زیر  254

 4،232،800 1،515،800 آنژیوگرافی هر دو اندام فوقانی با قوس آئورت غیرسلکتیو 255

 3،893،000 1،301،500 ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوي یا فوق کلیوي یا کبدي یا بیضه با سریوگرافی 256

 3،893،000 1،304،800 پاراتیروئید با سریوگرافییک طرفه ژوگولر،  ونوگرافی سلکتیو 257

 7،786،000 1،302،300 ونوگرافی سلکتیو دو طرفه ژوگولر، پاراتیروئید با سریوگرافی 258

 2،300،800 855،900 یک طرفه - ونوگرافی مورد اخیر بدون سریوگرافی 259

 3،484،000 1،304،800 )به شرط درخواست(ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه  260

 3،484،000 1،304،800 )یک طرفه- ازپا تا لگن(ونوگرافی اندام تحتانی  261

 4،480،700 1،925،200 دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست -ونوگرافی اندام تحتانی 262

 2،835،300 1،144،700 یک طرفه - ونوگرافی اندام فوقانی 263
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 آنژیوگرافی:نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 3،186،300 1،407،500 دو طرفه - ونوگرافی اندام فوفانی 264

 4،232،800 1،518،500 لنفانژیوگرافی اندام تحتانی 265

 4،612،700 1،583،200 لنفانژیوگرافی اندام فوقانی 266

 2،835،300 1،144،700 )شامل قبل و بعد تزریق و اندازه گیري فشار(کاورنوزوگرافی کامل  267

 آنژیوگرافی دیجیتال:نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 7،721،600 3،069،700 )چهار رگ مغزي شامل کاروتید دو طرف و ورتبرال(آنژیوگرافی مغزي به روش دیجیتال  268

 4،981،300 1،961،300 )یک طرفه(آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال  269

 7،721،600 3،066،500 )دوطرفه(آنژیوگرافی شریان کاروتید  به روش دیجیتال  270

 4،981،300 1،961،300 )یک طرفه(آنژیوگرافی شریان ورتبرال  به روش دیجیتال  271

 7،721،600 3،066،500 )دوطرفه(آنژیوگرافی شریان ورتبرال  به روش دیجیتال  272

 6،280،700 2،690،200 آنژیوگرافی دیجیتال پولموناري  273
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 آنژیوگرافی دیجیتال: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 7،286،900 2،620،600 آئورتوگرافی به روش دیجیتال  274

 10،110،800 4،246،000 آنژیوگرافی دیجیتال آئورت به روش ترانس لومبار  275

 7،286،900 2،620،600 آنژیوگرافی دیجیتال شریال سلیاك  276

 5،924،800 2،298،900 آنژیوگرافی دیجیتال شریان کبدي  277

 7،286،900 2،620،600 آنژیوگرافی دیجیتال شریال مزانتریک فوقانی  278

 7،286،900 2،620،600 ) یک طرفه(آنژیوگرافی دیجیتال شریال کلیوي  279

 7،721،600 3،066،500 )دوطرفه(آنژیوگرافی دیجیتال شریال کلیوي  280

 7،286،900 2،620،600 آنژیوگرافی دیجیتال شریان مزانتریک تحتانی  281

 3،950،900 1،563،900 ) …و SMAسلیاك، بندناف، (اسپلنوپوروتوگرافی  دیجیتال از طریق عروق  282

 3،445،400 1،251،100 )…کبد، طحال و(جلدي اسپلنوپوروتوگرافی دیجیتال از راه  283

 7،286،900 2،620،600 )لگن(آنژیوگرافی دیجیتال ایلیاك  284

 I.V.C  1،582،500 4،612،700ونوگرافی دیجیتال  285
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 آنژیوگرافی دیجیتال: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 5،792،800 2،175،200 یک طرفه  - آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی 286

 7،723،200 2،710،500 دو طرفه  - آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی 287

 5،792،800 2،175،200 یک طرفه   -آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی 288

 7،721،600 2،710،900 دوطرفه  -آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی  289

 6،541،500 2،620،600 یک طرفه همراه با آئورتوگرام  -آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی 290

 9،421،700 4،034،600 آنژیوگرافی دیجیتال نخاع  291

 5،924،800 2،298،900 یک طرفه  - آنژیوگرافی دیجیتال پودندال 292

 6،058،500 2،345،800 دو طرفه - آنژیوگرافی دیجیتال پودندال 293

 3،039،700 1،251،100 یک طرفه  - ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی 294

 SVC 1،563،900 3،543،700دو طرفه و بررسی - ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی 295

 922،600 357،100 )فیلم، چاپ، تفسیر(آنژیوگرافی دو چشم شامل کلیه هزینه ها  296
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 اولتراسوند: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 211،200 86،600 سونوگرافی مغز نوزادان  300

 154،800 58،200 هر کدام به تنهایی براي هر چشم) اسکن Bاسکن و  A(سونوگرافی چشم  301

 200،400 75،700 با هم  - )اسکن Bاسکن و  A(سونوگرافی چشم  302

 130،800 47،800 سونوگرافی تیروئید یا پاراتیروئید  303

 130،800 47،800 )پاروتید تحت فکی(سونوگرافی غدد بزاقی  304

 106،800 36،700 هر کدام  -سونوگرافی جستجوي مایع در پلور یا آسیت 305

 121،200 38،800 یک طرفه باپروب مخصوص  -سونوگرافی پستان 306

 171،600 64،500 دو طرفه باپروب مخصوص  -سونوگرافی پستان 307

 144،000 56،200 سونوگرافی قفسه سینه  308

 286،800 112،400 )کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیتین، پانکراس(سونوگرافی شکم  309

 154،800 60،600 سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاري صفراوي داخل و خارج کبدي  310

 144،000 56،200 سونوگرافی کبد و مجاري صفراوي داخل کبدي  311
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 اولتراسوند: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 82،800 34،300 سونوگرافی کیسه صفرا و مجاري صفراوي خارج کبدي  312

 97،200 36،700 سونوگرافی یک کلیه  313

 144،000 56،200 سونوگرافی کلیتین  314

 82،800 34،300 سونوگرافی پانکراس  315

 118،800 43،200 سونوگرافی طحال  316

 134،400 48،200 سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شکمی  317

 192،000 67،700 )لگن، کلیه راست، آپاندیس(سونوگرافی آپاندیس  318

 174،000 73،700 )شامل مثانه پر(سونوگرافی کلیه ها و مجاري ادراري  319

 200،400 87،100 )با تعیین رزیجوي ادراري( سونوگرافی کلیه ها و مجاري ادراري و مثانه پر و خالی  320

با تعیین رزیجوي ( پر و خالی  -سونوگرافی کلیه ها و مجاري ادراري و پروستات و مثانه 321
 200،400 87،100 )ادراري

 144،000 56،200 )با تعیین رزیجوي ادراري(پر و خالی  –سونوگرافی لگن با مثانه  322
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 اولتراسوند: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 144،000 56،200 لگن -)مثانه، پروستات، وزیکول سمینال(سونوگرافی  323

 144،000 56،200 لگن -)IUDمثانه، رحم وتخمدانها، جستجوي (سونوگرافی 324

 144،000 56،200 لگن  –سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم  325

 152،400 61،100 سونوگرافی جستجوي آبستنی خارج از رحم  326

 165،600 60،600 سونوگرافی بیضتین  327

 262،800 96،800 سونوگرافی بیضه پایین نیامده  328

 85،200 36،100 یک طرفه  –سونوگرافی آدرنال  329

 152،400 56،200 دو طرفه - سونوگرافی آدرنال 330

 340،800 122،600 )ترانس رکتال(سونوگرافی پروستات  331

 340،800 122،600 )ترانس واژینال(سونوگرافی رحم و تخمدانها  332

 205،200 82،100 )…استنوزپیلور و(سونوگرافی شکم نوزادان  333

 212،400 84،000 سونوگرافی هیپ نوزادان  334
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 اولتراسوند: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 192،000 69،300 سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جاي بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست  335

 192،000 69،300 )…بررسی حرکات دیافراگم، مدیاستین و (سونوگرافی نسج عمقی هر جاي بدن 336

 152،400 61،100 تعیین حاملگی، سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب سونوگرافی 337

 200،400 89،500 سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل  338

 174،000 64،500 سونوگرافی براي تشخیص مالفورماسیون هاي مادرزادي جنین  339

 174،000 64،500 سونوگرافی براي بررسی وضع سالمت جنین هاي چند قلو  340

 1،201،200 507،000 )دوکاروتید و دو ورتبرال(سونوگرافی کالر داپلر  شرایین گردن  341

 963،600 361،700 یک اندام -سونوگرافی کالر داپلر شریانی یاوریدي  342

 1،435،200 529،500 یک اندام -سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدي 343

 1،734،500 529،500 دو اندام -سونوگرافی کالر داپلر شریانی یا وریدي 344

 2،583،400 697،400 سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدي دو اندام 345
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 اولتراسوند: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 1،104،000 387،600 سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهاي شکمی یا لگن هر کدام 346

 1،104،000 387،600 سونوگرافی کالرداپلر کلیه ها یا بیضه ها 347

 855،600 310،000 سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندي 348

 1،146،000 410،100 سونوگرافی کالرداپلر کبد یا ضایعات تومور 349

 1،104،000 387،600 سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال 350

 1،104،000 387،600 )رحم، جفت و جنین(سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله  351

 1،849،200 711،000 شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپاورین) penis(سونوگرافی کالرداپلرآلت  352

 925،200 357،200 بدون تزریق پاپاورین) penis(سونوگرافی کالرداپلرآلت  353

 %80 %80 در هر مورد به مبلغ مبنا اضافه شود -  سونوگرافی پرتابل 354

 223،200 87،100 سونوگرافی شانه یا زانو 355

 579،600 212،800 سونو گرافی  هیسترو 356

 1،104،000 387،600 سونوگرافی داپلر رنگی پروستات به روش ترانس رکتال  357
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358 
اي و  عروق داخل جمجمهکه شامل کلیه ) T.C.D(سونوگرافی داپلرترانس کرانیال 

 708،600 646،800  *باشد کاروتید ورتبرال دو طرفه می

  :شامل موارد ذیل است )T.C.D(عروق مورد بررسی در  :تذکر*
 دو طرف                                            C4 , C5شریان اینترنال کاروتید در محل ورود به حفره جمجمه سگمان   - 1
 دو طرف  C1  ,C2 , C3 , C4سینوس کاروتید شامل سگمان خلفی  - 2
 شریان افتالمیک دو طرف       -3
  دو طرف  Precommonalشریان مغزي قدامی سگمان     -4
  دو طرف  Postcommonalشریان مغزي قدامی سگمان    - 5
 محل دو شاخه شدن شریان مغزي میانی دو طرف -6
 دو طرف  M1  ,M2 تنه شریانی مغزي میانی سگمان  -7
 شریان رابط قدامی  -8
 شریان رابط خلفی دو طرف - 9

 تر انس تمپورال و ترانس فورامینال            )Approach( از دو زاویه دید P1 , P2شریان مغزي خلفی در دو سگمان  -10
  اي مغز شریان قاعده  -11
  V3  ,V4شریان ورتبرال در سگمان    -12
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 تی اسکنسی : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 467،500 259،300 )بدون تزریق(سی تی اسکن مغز  400

 536،800 294،600 )با تزریق(سی تی اسکن مغز  401

 866،800 444،400 )با و بدون تزریق(سی تی اسکن مغز  402

 988،200 506،600 )با تزریق(سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال  403

 866،800 444،400 )بدون تزریق(سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال  404

 1،484،000 760،800 )با و  بدون تزریق(سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال  405

 497،200 259،300 )با و بدون تزریق(سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف  406

 467،500 259،300  )کرونال یا اگزیال(جهت یک  -سی تی اسکن صورت و سینوس 407

 533،000 295،600 یک جهت با تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس 408

 800،400 443،900 یک جهت با یا بدون تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس 409
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 سی تی اسکن: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 866،800 444،400 دو جهت -اسکن صورت و سینوسسی تی  410

 988،200 506،600 دو جهت با تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس 411

 1،484،000 760،800 دو جهت با یا بدون تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس 412

 497،200 280،500 سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز براي میکروآدنوم 413

 455،400 196،600 )هر جهت و بدون تزریق( اوربیت سی تی اسکن  414

 470،800 245،300 )با تزریق - هر جهت( سی تی اسکن اوربیت  415

 591،800 315،500 )بدون تزریق - دوجهت(سی تی اسکن اوربیت  416

 625،900 336،400 )با تزریق - دو جهت(سی تی اسکن اوربیت  417

 381،700 210،200 )استخوان پتروس(و  بدون تزریق یک جهت  - سی تی اسکن گوش داخلی 418

 360،800 225،500 یک جهت و با تزریق - سی تی اسکن گوش 419

 552،200 338،400 یک جهت با و بدون تزریق - سی تی اسکن گوش 420

 661،100 350،500 )استخوان پتروس(سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال  421
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 تی اسکنسی : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 661،100 350،500 )در دو جهت(سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا  422

 587،400 348،500 دو جهت با تزریق - سی تی اسکن گوش 423

 905،300 533،000 دو جهت با و بدون تزریق - سی تی اسکن گوش 424

 558،800 315،500 تزریق اینتراتکال و در یک جهتبا  - سیسترنوگرافی مغز 425

 699،600 406،500 با تزریق اینتراتکال و در دو جهت - سیسترنوگرافی مغز 426

 - - )مراجعه شود 632به بخش خدمات مکمل ردیف (حق تزریق اینتراتکال اضافه بر مبلغ مبنا 427

 625،900 336،400 دو طرفه براي گوش داخلی -گازمه آتوسیسترنوگرافی 428

 733،700 420،600 سی تی اسکن فک پایین یا باال براي ایمپالنت دندان، اگزیال با بازسازي ساجیتال و کرونال 429

 905،300 497،900 اگزیال و کرونال و ساجیتال TMJسی تی اسکن سري کامل  430

 733،700 385،700 سی تی اسکن سري گوش براي پیوند کوکلئه با فیلمهاي زوم 431

 520،300 287،400 بدون تزریق -سی تی اسکن گردن 432

 574،200 315،500 با تزریق -سی تی اسکن گردن 433
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 سی تی اسکن: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 574،200 315،500 سی تی اسکن دینامیک گردن 434

 381،700 210،200 میلیمتري و  بدون تزریق 2یک جهت  - سی تی اسکن حنجره 435

 447،700 231،300 میلیمتري و  با تزریق 2یک جهت  -سی تی اسکن حنجره  436

 574،200 315،500 دو جهت -سی تی اسکن حنجره  437

 520،300 289،700 بدون تزریق - سی تی اسکن ریه و مدیاستن 438

 589،600 315،500 با تزریق - سی تی اسکن ریه و مدیاستن 439

 589،600 315،500 با تزریق دینامیک -سی تی اسکن مدیاستن یا ریه 440

441 
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک )   HRCT(سی تی اسـکن باقـدرت تفکیـک باال 

 677،600 410،000 با تزریق - )UHRCT(فوق العاده 

442 
اسکن با قدرت تفکیـک فوق یا سی تی ) HRCT(سی تی اسـکن باقـدرت تفکیـک باال

 600،600 348،500 بدون تزریق  -)UHRCT(العاده 

 1،247،400 679،900 سی تی اسکن سه بعدي هر قسمت از بدن و صورت 443

 658،900 350،500 با تزریق -سی تی اسکن شکم 444



   خدمات پرتوپزشکی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال راهنماي تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی
  

- 51 - 

 سی تی اسکن: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 623،700 336،400 بدون تزریق -اسکن شکمسی تی  445

 905،300 490،600 بدون تزریق -سی تی اسکن شکم و لگن 446

 942،700 518،800 با تزریق -سی تی اسکن شکم و لگن 447

 623،700 336،300 با تزریق -سی تی اسکن لگن 448

 574،200 315،500 بدون تزریق -سی تی اسکن لگن 449

450 
هر یک به تنهایی  -با یا بدون تزریق  - میلی متري هر یک از اعضاء شکم  4و  2بررسی 

 381،700 210،200 )پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق کلیوي(

 558،800 315،500 بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی -سی تی اسکن لگن 451

 574،200 315،500 )کبد(تزریق دینامیک با  - میلی متري اعضاء انفرادي و اختصاصی شکم 2و  4بررسی  452

 698،500 385،700 آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازیها 453

 470،800 259،300 بدون تزریق - سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 454

 520،300 308،400 با تزریق - سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 455
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 سی تی اسکن: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 123،200 63،100 هر کدام جداگانه -)گردنی، پشتی، کمري - سري(سی تی اسکن فضاي بین مهره اي  456

 1،192،400 449،200 سی تی اسکن مایلو یک جهت  براي دو مهره و یک دیسک  به همراه حق تزریق  اینتراتکال 457

 470،800 259،300 سی تی اسکن هرسگمان از اندام 458

 524،700 287،400 سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو 459

 470،800 238،300 در یک جهت -سی تی اسکن هر مفصل 460

 645،700 350،500 )دانسیتومتري(سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان  461

462 
بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و (پروتوکل بررسی همانژیوم کبدي شامل سی تی اسکن 

 699،600 385،700 )تاخیري

 176،000 77،100 )اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی(بازسازي متال آرتیفکت  463

 176،000 77،100 )اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی(بازسازي هر ناحیه  464

 295،900 168،200 یک جهت با حق تزریق  -سیالو سی تی 465

 1،221،000 596،000 )اکستراکرانیال(سی تی آنژیوگرافی کاروتید  464
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 سی تی اسکن: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 1،293،600 630،900 سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال 467

 1،221،000 596،000 ) جهت دهنده کلیه(سی تی آنژیوگرافی کلیه  468

 1،221،000 574،600 سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک 469

 1،082،400 546،700 سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی 470

 1،047،200 525،700 سی تی آنژیوگرافی سایر ارگانها 471

 526،900 259،300 بدون تزریق - )میلی متري  5(تمام ریه در یک نفس  High Resolutionسی تی اسکن  472

 Pulmo CT( 336،300 649،000(سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیتهاي تنفسی  473

 1،221،000 596،000 سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد 471

 Xenon CT( 654،600 1،394،800(با گاز گزنون  - سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی 472

 Virtual Endoscopy( 607،800 1،254،000(هر ارگان  - سی تی اسکن  اندوسکوپی 473

  . تـعرفه سی تی اسکن معـمولی اضافه   می گردد) سی درصد%( 30به تمامی اعـمال سی تی اسکن  به روش اسـپیرال در بخش دولتی، •
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 MRI: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

  )ریال(
  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

500 MRI  972،300 550،600 ) بدون تزریق(هر قسمت بدن 

501 MRI  1،288،400 643،100 ) با تزریق(هر قسمت بدن 

502 MRI 1،661،100 917،000 ) با و بدون تزریق( هر قسمت بدن 

503 MRM   )MR 1،380،800 643،100 )دو طرفه  -ماموگرافی 

504 MRM  )MR 1،041،600 550،600 )یک طرفه  - ماموگرافی 

505 MRU )MR 1،779،800 917،000  )یوروگرافی دینامیک 

506 MR 1،779،800 917،000  آرتروگرافی 

507 MRA )1،676،900 817،000  هر قسمت بدن ) آنژیوگرافی 

508 MRV )MR  1،676،900 817،000  )ونوگرافی 

509 MRS )1،782،900 860،500 )اسپکتروسکوپی 

 75،600 34،500 هر ورق   -  MRIکپی فیلم  510

511 MRI  1،676،900 773،400 )…قلب، مفاصل و(دینامیک هر قسمت از بدن 
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 MRI: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

  )ریال(
  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

512 MRI  1،676،900 773،400 اسکوپی 

513 MR کالنژیوگرافی )MRCP  ( 773،400 1،676،900 

514 MRU )MR 1،676،900 773،400 )یوروگرافی استاتیک 

 خدمات مکمل بر اقدامات تشخیصی: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  صوصی خ تعرفه
  )ریال(

 4،412،200 860،100 تحت سونوگرافی  -تخلیه آبسه ها و تزریقات داخل حفرات و تومورها 600

 5،520،600 1،075،300 تحت سی تی اسکن  -تخلیه آبسه ها و تزریقات داخل حفرات و تومورها 601

 4،380،600 854،600  درناژ صفراوي با هدایت فلورسکوپی  602

 12،096،700 1،572،000 )لوازم مصرفی و ست جداگانه قابل محاسبه می باشد(استنت گذاري در مجاري صفراوي  603

 4،961،100 966،800 نفروستومی با هدایت سی تی اسکن  604

 4،085،000 797،000 نفروستومی با هدایت سونوگرافی  605

 11،400،000 2،222،200 آمبولیزاسیون هاي شریانی و تومورها و استنت هاي داخلی عالوه بر هزینه آنژیوگرافی هاي مربوطه  606



   خدمات پرتوپزشکی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال راهنماي تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی
  

- 56  - 

 خدمات مکمل بر اقدامات تشخیصی: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 17،374،400 3،386،900 )با لیزرجراحی دیسک از طریق سوزن ( نوکلئوتومی لیزر 607

608 Percutaneaus  Nucleotomy  با گایدCT.scan )12،191،700 2،376،600 )بدون استفاده از لیزر 

 5،077،200 988،900 درمان و بلوکاژ شبکه هاي عصبی  609

 3،166،700 867،900 جلسه اول  Peri Root Therapyمیکروتراپی  610

 2،670،600 520،700 )جلسه 8تاسقف ( جلسات بعدي  611

 12،096،700 1،129،200 ورتبروپالستی با سوزن در همانژیوم مهره  612

 12،508،300 2،437،400 آنژیوپالستی شریانهاي رنال عالوه بر آنژیوگرافی هاي مربوطه  613

 13،099،400 2،553،600 آنژیوپالستی شریانهاي ایلیاك عالوه بر آنژیوگرافی هاي مربوطه 614

 5،298،900 1،033،200 هاي مربوطه پالستی گذاشتن کاتتر یا استنت خارجی عالوه بر آنژیو 615

616 FNA سی تی یا  -زیر گاید سونوMRI 322،400 1،657،200 

617  FNA  یاFNB )886،700 172،400 توده هاي پستانی از یک پستان )بیوپسی 

 3،230،000 630،000 استریوتاکسی هر طرفبیوبسی پستان با دستگاه   618
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 خدمات مکمل بر اقدامات تشخیصی: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 3،863،300 752،600 )به غیر از پستان(بیوپسی از هر ارگان تحت سونوگرافی  619

 4،855،600 946،100 )به غیر از پستان(بیوپسی از هر ارگان تحت سی تی اسکن  620

 5،657،800 1،095،700  )به غیر از پستان( MRIبیوپسی از هر ارگان تحت  621

هزینه :توجه ) به ازاي هر تعداد بیوپسی مورد نیاز(بیوپسی از پروستات تحت سونوگرافی   622
 7،167،200 1،396،300 .سوزن بیوپسی بطور جداگانه قابل محاسبه می باشد

  قبل از عمل با دستگاه استریوتاکسی  Wireکارگذاري   623
 5،024،400 980،300 .به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد Wire هزینه :توجه

 475،000 97،200  )یک طرفه(حق الزحمه کانوالسیون و تزریق جهت گاالکتوگرافی   624

 460،000 220،600 بیهوشی در موقع سی تی اسکن  625

 MRI 241،600 552،000بیهوشی در موقع    626
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  عروقی Interventionخدمات سایر: نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 22،166،700 ---  آنژیو پالستی شریان کاروتید همراه با استنت گذاري   627

 9،500،000 ---  و ست فیلتر Venographyعالوه بر هزینه  IVCفیلتر  628

 12،096،700 ---  واریس براي هراندام  RFلیزر یا   629

 12،096،700 ---  براي ضایعه اول  RF Ablationهرجلسه   630

 4،222،200 ---  براي ضایعه دوم به بعد RF Ablationهرجلسه   631

 796،300 267،000  )رادیوگرافی و سی تی اسکن(حق ترزیق اینتراتکال براي انجام خدمات پرتوپزشکی  632
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 ردیف
  )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت

 )خدمات شامل احتساب کلیه هزینه هاي وسایل رادیودارو، تفسیر و گزارش می باشد (

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

خصوصی  تعرفه
)ریال(  

 212،600 133،300 جذب ید تیروئید  700

 319،000 206،600 131اسکن تیروئید با ید  701

 1،117،200 796،200 تمام بدن با ید رادیواکتیواسکن  702

 mci 796،200 843،500 10درمان پرکاري تیروئید تا  703

 mci 970،000 1،105،200 15درمان پرکاري تیروئید تا  704

 mci 1،081،900 1،171،000 20درمان پرکاري تیروئید تا  705

 mci   1،224،800 1،328،300 25درمان پرکاري تیروئید تا  706

 mci 1،431،700 1،498،700 30درمان پرکاري تیروئید تا  707

 1،586،700 1،542،800 )بدون هزینه بستري( mci 50درمان کانسر تیروئید تا  708

 2،247،800 2،067،900 )بدون هزینه بستري( mci 100درمان کانسرتیروئید تا  709

 2،864،900 2،704،400 )بدون هزینه بستري( mci 150درمان کانسرتیروئید تا  710

 3،614،300 3،208،500 )بدون هزینه بستري( mci 200درمان کانسرتیروئید تا  711
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه دولتی 

 )ریال(

خصوصی  تعرفه
)ریال(  

 4،341،300 3،897،400 )بدون هزینه بستري( mci 300تا  131درمان کانسرتیروئید با ید  712

 viability( 2،784،000 3،103،000براي تعیین (اسکن قلب فقط در حال استراحت  713

 3،426،500 3،019،600 اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهاي مشابه  714

اسکن قـلب با تزریق مجـدد و تعیین و یابیـلیتی قلب با تالیـوم یا رادیـوداروهاي مشابه  715
 3،843،400 3،085،700 )هزینه هاي استرس ورزشی یا دارویی در آن منظور شده است(

 Gated MIBI 3،394،600 4،121،000اسکن پرفیوژن توام با فونکسیون قلب  716

 MIBI( 2،571،900 2،864،900(اسکن تمام بدن با تالیوم  717

 2،424،300 2،147،500 اسکن پاراتیروئید با هر نوع رادیودارو  718

 MIBI 1،861،000 2،154،600اسکن پستان با  719

 4،011،000 2،926،700 )به هر منظور(اسکن گالیوم  720

 3،382،700 2،767،700 اسکن قشر آدرنال  721

 30،854،300 21،210،800 )متاسترون( 89استرانسیوم  درمان متاستاز استخوان با 722
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه دولتی 

 )ریال(

خصوصی  تعرفه
)ریال(  

 TSH( 222،100 326،500بدون احتساب (اسکن پس از تحریک تیروئید  723

 351،600 222،100 اسکن تیروئید با تکنزیوم  724

 MIBI 1،469،000 1،489،200اسکن تیروئید با تالیوم یا  725

 1،238،000 954،600 اسکن مغز استخوان  726

 1،573،800 1،240،800 تعیین حجم خون با پالسما 727

 1،851،400 1،511،100 51مطالعه طول عمر گلبول قرمز با کروم  728

 1،851،400 1،511،100 مطالعه طول عمر گلبول قرمز در طحال یا کبد  729

 1،851،400 1،511،100 سکستراسیون گلبول هاي قرمز در طحال یا کبد 730

 1،851،400 1،511،100 میزان ناپدید شدن آهن رادیواکتیو از پالسما 731

 1،851،400 1،511،100 جذب آهن رادیواکتیو به گلبول قرمز  732

 1،851،400 1،511،100 توزیع و ذخیره آهن رادیواکتیو  براي سیانوکوباالمین  733

 605،800 397،800 اسکن طحال به تنهایی 734
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه دولتی 

 )ریال(

خصوصی  تعرفه
)ریال(  

 1،745،700 1،431،700 اسکن مجاري و غدد لنفاوي  735

 1،240،300 763،200 )هایدا -هپاتوبیلیري(اسکن مجاري و کیسه صفرا  736

 1،089،000 662،900 اسکن کبد و طحال  737

 1،342،100 1،140،900 بدون فاکتور داخلی ) شیلینگ( 12مطالعه جذب ویتامین ب 738

 1،666،300 1،336،200 با فاکتور داخلی 12مطالعه جذب ویتامین ب  739

 904،500 711،700 اسکن تخلیه معده  740

 991،800 711،700 ) ریفالکس(اسکن برگشت معده به مري 741

 833،000 604،300 اسکن دیورتیکول مکل  742

 1،190،300 859،100 اسکن خونریزي از دستگاه گوارش تحتانی   743

 709،500 604،300 اسکن از غدد بزاقی  744

 1،018،200 906،700 )منطقه محدود مانند جمجمه، لگن و غیره(رادیودارو  اسکن استخوان با هر نوع 745

 whole body bone scan( 1،008،500 1،377،400(اسکن استخوان تمام بدن 746
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 752،100 715،800 اسکن براي تعیین مایع در پریکارد  747

 1،016،500 763،200 در حال استراحت  EFاسکن آنژیوگرافی از جریان خون قلب با تعیین  748

 1،432،900 906،700 )بدون احتساب تست ورزش(در حال ورزش  EFآنژیوگرافی باتعیین  749

 912،600 715،800 اسکن انفارکتوس میوکارد با تکنزیوم پیروفسفات  750

 848،800 700،100 اسکن شانتهاي قلبی  751

 991،800 715،800 اسکن پرفیوژن ریه  752

 1،299،200 795،000 با هر روش ) تهویه ریوي(اسکن  753

 861،400 689،800 اسکن مغز با تکنزیوم  754

 861،400 689،800 )بدون احتساب هزینه پونکسیون( Tc99 mسیسترنوگرافی یا  755

 2،082،800 1،935،900 )بدون احتساب هزینه پونکسیون( In-111سیسترنوگرافی یا  756

 969،600 769،800 شنت مایع مغزي نخاعی  757

 747،000 715،800 ارزیابی شانت مغزي   758
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

759 
یا رادیوداروهاي مشابه  TCHM-PAOمطالعه جریان خون داخل مغز بایدوآمفتامین یا 

 Brain perfusion ( 2،306،800 2،841،400(با احتساب رادیودارو و کیت 

 DMSA 715،800 973،000اسکن  از کلیه ها استاتیک با  760

 1،277،300 763،200 اسکن از کلیه ها با مطالعه جریان خون عروقی  761

 Ec( 715،800 1،071،400(اسکن کلیه استاتیک و دینامیک با اتیلن سیستین  762

 2،332،000 1،564،000 اسکن کلیه با مطالعه جریان عروقی با یا بعد از تجویز کاپتوپریل  763

 833،800 657،200 اسکن باقیمانده ادرار در مثانه  764

 1،061،000 657،200 اسکن رفالکس میزناي  765

 1،542،900 938،500 اسکن رفالکس حالب باقیمانده ادرار در مثانه  766

 824،500 668،000 اسکن بیضه ها با مطالعه جریان خون عروقی  767

 740،500 445،000 )داکریوسیستوگرافی(مجاري اشکی اسکن  768

769 
اسکن بخش مرکزي آدرنال و یا تمام بدن براي تعیین محل فئوکروموسیتوم یا سایر 

 4،936،700 3،372،500 تومورهاي نورواکتودرمال یا هر نوع رادیودارو 
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 1،061،000 657،200 اسکن رفالکس میزناي  765

 1،542،900 938،500 اسکن رفالکس حالب باقیمانده ادرار در مثانه  766

 824،500 668،000 اسکن بیضه ها با مطالعه جریان خون عروقی  767

 740،500 445،000 )داکریوسیستوگرافی(اسکن مجاري اشکی  768

769 
اسکن بخش مرکزي آدرنال و یا تمام بدن براي تعیین محل فئوکروموسیتوم یا سایر 

 4،936،700 3،372،500 تومورهاي نورواکتودرمال یا هر نوع رادیودارو 

 1،939،500 1،542،800 32درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و غیره با احتساب رادیو دارو  با فسفر  770

 3،934،100 3،553،800 منوکلنال آنتی بادي نشان دار شده براي تشخیص تومورها و عفونتهااسکن با  771

 745،000 445،000 14با کربن رادیواکتیو  Breath Testتست تنفسی  772

 1،212،100 1،008،500 )براي یک عضو یا بیشتر(براي تشخیص همانژیوم  RBCاسکن  773

 971،900 823،500 قلیایی  DMSAاسکن تمام بدن  774

 1،851،400 1،591،000 اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده  775
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 )  رادیوایزوتوپ( پزشکی هسته اي : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 4،628،100 3،977،000 )اوکتروئید(اسکن با سوماتواستاتین  776

 1،157،100 1،008،500 ونوگرافی ایزوتوپیک  777

 13،884،500 11،931،100 )براي درمان فنوکروموسیتوم( MIBGدرمان  778

 572،900 429،400 اسکن به روش اسپکت به مبلغ مبنا اضافه می شود 779

 رادیوتراپی                 : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 147،300 100،800 )هر شان(  60با کبالت  فیلد درمانی ساده  800

 186،000 135،200 )هر شان( 60فیلد درمانی مرکب با کبالت  801

 111،900 64،100 )هر شان(فیلد درمانی ساده با دستگاه سطحی  802

 120،400 84،300 )هر شان(فیلد درمانی ساده با دستگاه نیمه عمقی  803

 8MV 252،500 448،900انرژي هاي کمتر از    Aفیلد درمانی ساده با شتاب دهنده هاي گروه  804

 8/18MV  328،100 555،600انرژي هاي  Bفیلد درمانی ساده با شتاب دهنده هاي گروه  805
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 رادیوتراپی                 : نوع خدمت ردیف
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

  خصوصی  تعرفه
  )ریال(

 20MV 392،200 606،100انرژي هاي باالتر از  Cفیلد درمانی ساده با شتاب دهنده هاي گروه  806

 8MV 336،300 640،800انرژي هاي کمتر از  Aفیلد درمانی پیچیده با شتاب دهنده هاي گروه  807

 8/18MV  448،400 797،500انرژي هاي  Bفیلد درمانی پیچیده با شتاب دهنده هاي گروه    808

 20MV 560،500 895،700انرژي هاي باالتر از  Cفیلد درمانی پیچیده با شتاب دهنده هاي گروه  809

 -- --  سیموالتور بر حسب تصویر  مربوطه برابر تعرفه رادیولوژي  810

 294،500 188،000 محاسبه فیزیک ساده  811

 512،600 336،300 )پلنینگ همراه با کشیدن با(محاسبه فیزیک پیچیده  812

 3،008،600 1،933،800 )براکی تراپی(درمان داخل حفره با رادیواکتیو با احتساب رادیودارو  813

 13،775،000 8،969،100 )کاتترونوسلکترون با احتساب رادیودارو(درمان داخل حفره اي با دستگاههاي اتوماتیک  814

 1،025،600 672،900 )دستگاهدستی یا (محاسبه فیزیک درمانهاي داخل حفره اي  815

 294،500 188،000 رادیواکتیو با احتساب رادیو دارو  )پریتوئن و پلور(یک دوره درمان داخل حفرات سروزي باکلوئید 816
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  :چشمدمات تشخیصی ویژه خ

خدمات تشخیصی چشم          : نوع خدمت                          ردیف  
تعرفه  دولتی 

)ریال(  

خصوصی تعرفه 
)ریال(  

)شامل کلیه هزینه ها(یک چشم  900  OCT 304،600 480،000 

901 OCT  864،000 380،800 )شامل کلیه هزینه ها(دو چشم 

 264،000 175،800 اسکن کان فوکال یک چشم  902

 480،000 219،600 اسکن کان فوکال دو چشم  903

)هرکدام به تنهایی براي هر چشم (  904  UBM 65،000 984،000 
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  )فصل چهارم(

  

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی
  ) آزمایشات تشخیص طبی، آسیب شناسی(

  1391 سال
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  کد   ردیف
 بین المللی

 پذیرش و نمونه گیري: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

1 80001 
بیمار براي انجام تست هاي آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخـذ  پذیرش 

شده و یا آورده شده، خونگیري و یا جمع آوري نمونه مثل ادرار و سـایر  
 مایعات بدن

7،100 16،500 

 9،500 4،500 خونگیري وریدي یا مویرگی چند بار مثل تست تحمل گلوکز 80003 2

 9،000 4،200 سال 5سال و زیر 5خونگیري از کودکان  80004 3

 10،800 5،000 برداشت از واژن، پروستات یا مجرا 80005 4

 15،200 11،600 جمع آوري ترشح سینه 80006 5

 9،800 5،100 اندازه گیري حجم ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معین 80007 6

 13،200 10،300 جمع آوري شیره معده یا دوازدهه براي یک نمونه 80008 7

 15،200 12،900 جمع آوري شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه 80009 8

 15،200 7،900 نمونه گیري و برداشت از ضایعات قارچی، گال و لیشمانیا 80010 9

 12،700 0 حق فنی خدمات آزمایشگاهی 80510 10
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  کد  ردیف
 بین المللی

 تجزیه ادرار: نوع خدمت
دولتی تعرفه  

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

11 81000 

کامل ادرار با استفاده از نوار ادراري یا قرصهاي دارویی براي تعیین 
وزن  PHبیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتونها، لوکوسیتها، نیتریت، 

مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از 
 دستگاه همراه با مشاهده میکروسکوپی

8،500 17،600 

 5،400 3،500 تست  2آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام حداکثر تا  80014 12

 5،400 3،500 آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی 81015 13

 5،400 3،500 وزن مخصوص و گزارش کتبی آن 84315 14

 15،800 7،400 میکروآلبومینوري نیمه کمی با نوار تست 82044 15

 17،600 8،700 اندازه گیري پروتئین ادرار جمع آوري شده در مدت زمان معین 80018 16

 12،700 7،400 پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی 80019 17

 9،800 6،800 تعیین مقدار هموگلوبین، اگزاالت، سیترات و یا پنتوز در ادرار 83069 18

 9،800 6،800 اوروبیلینوژن ادرار به روش کیفی 84578 19

 9،800 6،800 اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی 84583 20

 9،800 6،800 اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی 84580 21
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  کد  ردیف
 المللیبین 

 تجزیه ادرار: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 PKU(  10،300 20،100(اسید فنیل پیروویک در ادرار به روش کیفی 80024 22

 22،200 16،200 اندازه گیري اسید هموژنتیسیک ادرار 80025 23

 32،000 16،200 ساعته 24اندازه گیري مس  80511 24

 32،000 16،200 تیروزین ادرار به روش کیفی 80512 25

 25،700 16،200 سیستین و همو سیستین ادرار به روش کیفی 82615 26

 10،800 7،300 هموسیستین ادرار به روش کیفی 83070 27

 8،700 7،300 تجسس کریستالهاي پیروفسفات و اورات 80028 28

 12،700 7،400 دیسمورفیک در ادرار RBCتعیین  80513 29

  کد  ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی: نوع خدمت 
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 16،500 7،400 تعیین مقدارگلوکز خون یا ادرار هرکدام به تنهایی 82947 30

 2hpp( 8،700 21،400(ساعت پس از صرف صبحانه  2تعیین مقدار گلوکز خون 82950 31
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  کد  ردیف
 المللیبین 

 شیمی بالینی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 GTT( 27،800 53،200( نمونه 4تست تحمل گلوکز  با حداقل 82951 32

 15،000 6،800 تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 84520 33

 18،400 8،500 تنهایی تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار هر کدام به 82565 34

 18،400 8،500 تعیین مقدار اسید اوریک خون یا ادرار هرکدام به تنهایی 84550 35

 26،500 11،700 تري گلیسیرید خون 84478 36

 18،500 8،500 کلسترول خون 82465 37

 25،700 11،600 خون HDL-Cاندازه گیري  83718 38

 28،700 12،300 خون LDL-Cاندازه گیري  83721 39

 22،900 14،000 خون VLDL-Cاندازه گیري  83719 40

 15،500 9،700 اندازه گیري لیپید توتال در خون 80041 41

 22،200 9،600 اندازه گیري سدیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی 84295 42

 22،200 9،600 اندازه گیري پتاسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی 84132 43
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  کد  ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 21،500 10،200 اندازه گیري کلر خون یا ادرار هر کدام به تنهائی 82310 44

 15،100 10،200 اندازه گیري دي اکسید کربن یا بی کربنات 82374 45

 23،700 11،700 لیتیم 80178 46

 24،500 10،500 تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی 82311 47

 16،300 11،700 تعیین میزان کلسیم یونیزه خون 82330 48

 21،400 8،600 تعیین میزان فسفرخون یا ادرار هر کدام به تنهایی 84100 49

 28،000 10،800 اندازه گیري آهن خون 83540 50

 TIBC( 14،900 34،000(گیري ظرفیت اتصال آهن  اندازه 83550 51

 20،400 9،100 تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار هرکدام به تنهایی 84155 52

 21،400 9،100 اندازه گیري آلبومین خون 82040 53

 48،500 19،100 تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین 80054 54

 38،000 16،800 )توتال و مستقیم(گیري بیلیروبین خون شامل اندازه 80514 55

56 84450 )AST( SGOT 10،200 24،100 
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  کد  ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
57 84460 )ALT( SGPT 10،200 24،100 

 ALP( 10،200 24،100(فسفاتاز قلیایی 84075 58

 ACP( 11،900 23،700(فسفاتاز اسیدي توتال  84060 59

 38،500 19،800 اسید فسفاتاز پروستاتیک 84066 60

61 83615 )LD(LDH   30،500 73،200 

 LD  50،700 66،300جداسازي و اندازه گیري ایزوآنزیم هاي  83625 62

63 82550 )CPK( CK 90،900 40،900 توتال 

64 82553 CK-MB 38،200 58،000 

 45،300 25،500 آلدوالز 82085 65

66 82955 G6PD 37،900 86،600 

 55،000 23،200 آمیالز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی 82150 67

 41،800 24،800 لیپاز خون 83690 68

 30،500 17،700 ایزوسیترات دهیدروژناز 83570 69
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  کد  ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 26،500 17،700 سوربیتول دهیدروژناز 80071 70

 Gamma GT( 46،200 107،800(گاماگلوتامیل ترانسفراز  82977 71

 LAP( 43،400 57،700(لوسین آمینوپپتیداز  83670 72

 41،300 53،400  (NT - 5) نوکلئوتیداز 5   83915 73

 18،100 11،600 اندازه گیري کولین استرازسرم 82480 74

 23،100 14،000 اندازه گیري کولین استراز خون کامل 82482 75

 A.D.A( 67،000 98،100(اندازه گیري آدنوزین دي آمیناز  80515 76

 72،600 13،400 اندازه گیري پیروات سرم 80516 77

 48،400 13،400 اندازه گیري الکتات سرم 80517 78

 18،500 14،000 تعیین مقدار مورامیداز سرم 85549 79

 38،700 18،900 کلیرانس کراتینین 82545 80

 24،600 14،600  کلیرانس اوره 84545 81
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

82 83020 
به روش  Fالکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیري هموگلوبین 

 به روش ستون توا ماً  A2شیمیایی و هموگلوبین 
104،900 257،800 

83 80518 
الکـتروفورز همـوگلوبین به روش سیترات آگاروز به منظور افتراق 

 158،900 93،900 هموگلوبین هاي غیر طبیعی

 100،400 93،900 )تعیین هموگلوبین ناپایدار(ایزوپروپانل و حرارت آزمایش  80519 84

 154،800 93،900  بیوسنتز  Invitroتعیین نسبت زنجیره هاي گلوبینی به روش 80520 85

 16،900 9،300 به روش شیمیایی) HbF(تعیین مقدار هموگلوبین جنینی  83031 86

 81،100 40،500 به روش ستونی A2تعیین مقدار هموگلوبین  80082 87

 156،500 75،500 الکتروفورزیس پروتئینها 82664 88

 156،500 75،500 الکتروفورزیس پروتئینها در ادرار یا مایع نخاع 82661 89

 111،200 68،700 الکتروفورزیس زنجیره هاي گلوبین 82662 90

 93،200 65،200 الکتروفورزیس لیپوپروتئین ها 82663 91

 60،700 27،600 هر یک از آپولیپوپروتئین ها 82172 92

  122،000 68،100 ایمونو الکتروفورزیس سرم یا ادرار 80088 93
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت 
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 104،700 70،800  و آلکالن فسفاتاز  CK، LDالکتروفورزیس ایزوآنزیم هاي  80089 94

95 80090 Counter Current Immuno Electrophoresis  or CCIE 
 99،900 69،500 روش هاي کروماتوگرافی

 177،800 87،400 روش کیفیه ب) HPLCمایع و  مانند گاز،(کروماتوگرافی ستونی  82486 96

 231،300 87،400 به روش کمی) HPLCمانند گاز، مایع و (کروماتوگرافی ستونی  82491 97

 54،000 28،800 کروماتوگرافی کاغذي یک بعدي 82487 98

 70،200 28،800 کروماتوگرافی کاغذي دو بعدي 82488 99

 Thin layer( 87،400 191،100(کروماتوگرافی الیه نازك  82489 100

 HbA1C( 38،200 82،100(اندازه گیري هموگلوبین گلیکوزیله  80096 101

102 83655 
اندازه گیري هر یک ازفلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی 

)Fe.Zn.Cu.Hg…( 63،600 181،500 

103 83735 
روش ه اندازه گیري منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین ب

 30،600 15،200 اسپکتروفتومتري

 27،100 14،200 فتومترياندازه گیري منیزیم یونیزه خون به روش اسپکترو  80099 104
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 92،300 42،600 )مانند مورفین و مپریدین(تجسس مواد مخدر 83925 105

 25،700 14،800 )آسپیرین(اسید استیل سالسیلیک به روش کیفی  80101 106

 42،600 17،400 )آسپیرین(اسید استیل سالسیلیک به روش کمی  80102 107

 28،900 16،800 اندازه گیري باربیتوریک به طریق شیمیایی 80103 108

 200،100 116،500 اندازه گیري کاربامازپین و داروهاي ضد صرع و آنتی بیوتیکها 80156 109

 173،400 82،900 اندازه گیري سیکلوسپورین در سطح خون 80158 110

 129،500 68،800 اندازه گیري سطح خونی سایر داروها 80106 111

 HIAA( 24،800 47،500-5(هیدروکسی اندول استیک اسید  5تعیین مقدار  80107 112

 VMA ( 43،800 85،500(تعیین مقدار وانیلیل مندلیک اسید در ادرار  84585 113

 M.M.A( 40،300 145،200(اندازه گیري متیل موالونیک اسید  80521 114

 81،900 42،600 کتکول آمینهاي خون یا ادرار هر کدام 82382 115

 173،400 88،000 تعیین مقدار متانفرین و نورمتانفرین و اپی نفرین ادرار هر کدام 83835 116

 54،300 33،900 کتواستروئیدها، در ادرار - 17تعیین مقدار 80111 117
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 54،300 33،900 هیدروکسی استروئیدها در ادرار 17تعیین مقدار  80112 118

 21،000 12،600 آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک 80113 119

 17،300 11،100 اندازه گیري بیلیروبین مایع آمنیوتیک  80114 120

 34،800 22،600 تعیین لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک 83661 121

 Foam Stability Test( 8،600 15،200(آزمایش ثبات کف  83662 122

 91،500 30،500 اندازه گیري هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار 83500 123

 91،500 30،500 ادراراندازه گیري هیدروکسی پرولین توتال در  83505 124

 9،000 5،700 تعیین مقدار موکوپروتئینهاي خون 80119 125

 15،500 8،500  اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کیفی 83866 126

 25،600 15،600  اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کمی 83864 127

 37،800 27،600 اسید معده آزاد و توتال براي هر نمونه 82926 128

 37،800 27،600 اسید معده آزاد یا توتال براي هر نمونه 82928 129

 Intrinsic Factor( 84،200 123،300(فاکتور داخلی  83528 130
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت 
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
  133،300 84،200 جمع آوري عرق به هر طریق 80125 131
 64،300 41،000 تعیین دلتا آمینولوولینیک اسید 80126 132

 16،500 8،600 تعیین مقدار پورفیرین  80127 133

 14،000 5،300 اوروپورفیرین ادرار به روش کیفی 84119 134

 14،400 11،100 اوروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن 84120 135

 13،600 5،300 کوپروپورفیرین ادرار به روش کیفی 84119 136

 19،200 11،100 کوپروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن  84120 137

 14،000 5،300 پورفوبیلینوژن ادرار به روش کیفی 84106 138

 19،200 11،900 پورفوبیلینوژن ادرار به روش کمی 84110 139

 34،800 22،300 اوروبیلین در مدفوعتعیین مقدار  84577 140

 121،400 66،600 اندازه گیري فنیل آالنین یا تیروزین به روش شیمیایی 84030 141

  140،900 51،900 اندازه گیري سرولوپالسمین به روش شیمیایی 82390 142
 80،000 33،900 اندازه گیري آمونیاك خون 82140 143
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 48،400 12،600 تعیین مقداراسید الکتیک خون 83605 144

 29،800 20،200 براي هر نمونه بجز هواي تنفسی) اتانول(الکل  82055 145

 Myoglobin( 43،400 81،900(میوگلوبین  83874 146

 Met Hemoglobin( 10،200 15،200(تعیین مقدار متهموگلوبین  83050 147

 15،200 10،200 تعیین مقدار هاپتوگلوبین  به طریق شیمیایی یا کمی 83010 148

 145،200 43،800 تروپونین به روش کیفی 84512 149

 145،200 40،300 تروپونین به روش کمی 80522 150

 152،700 93،900 تعیین میزان هموسیستئن 80565 151

 15،000 8،600 تعیین میزان گاالکتوز خون 82760 152

 47،500 26،400 تست جذب دي گزیلوز خون یا ادرار 80145 153

 54،000 27،800 تست تحمل الکتوز 80146 154

 21،000 14،200 تست تحمل گلوکاگون 82946 155
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 155،600 113،600 تست تحمل تالبوتامید 82953 156

157 82803 
و محاسبه  )PH,PO2,PCO2,CO2,HCO3(گازهاي خونی، شامل 

O2 124،100 49،900 اشباع 

 22،600 14،200 منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش کمی 82375 158

 19،200 11،100 منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش کیفی 82376 159

 13،300 6،800 استن و اجسام کتونی سرم به روش کیفی و نیمه کمی 80152 160

 29،800 16،200 تعیین مقدار اسمواللیته پالسما یا سایر مایعات بدن 82180 161

 16،500 10،900 اندازه گیري کاروتن خون 82380 162

 21،000 12،600 خون) Cویتامین(اندازه گیري اسیدآسکوربیک  82180 163

 B1( 72،200 95،300ویتامین (تیامین  84425 164

 B2 ( 72،200 95،300ویتامین (ریبوفالوین  84252 165

 Bc( 72،200 137،200ویتامین (فولیک اسید سرم  84746 166

 B12 72،200 137،200ویتامین  82607 167

 A 14،200 27،100اندازه گیري ویتامین  84590 168
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  کد ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی اختصاصی: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
169 80163 )Solubility test( rapid test Dithionite  8،500 17،300 

 Transferrin(   50،600 140،900(ترانسفرین  80164 170

 Transferrin Saturation( 23،100 41،100(اشباع ترانسفرین  80165 171

 95،000 46،700 تعیین رسپتورهاي ترانسفرین 80532 172

 42،500 22،000 تجزیه سنگهاي ادراري و کیسه صفرا 80166 173

174 80162 Digoxin 49،700 148،800 

 153،100 49،000  فریتین 82728 175

  کد ردیف
 بین المللی

 هورمونها: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
176 84480 T3  22،500 64،100 

177 80169  T4 22،500 64،100 

178 84479 (T3RU)T3 Uptake 22،500 64،100 

179 84483 TSH 29،500 83،000 
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  کد ردیف
 بین المللی

 هورمونها: نوع خدمت 
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
180 84481 FT3 29،500 83،000 

181 80173 FT4 29،500 83،000 

182 80174 TRH 29،500 56،800 

183 84432 Thyroglobulin 57،800 173،400 

184 83001 FSH 32،700 74،100 

185 83002 LH 32،700 74،100 

186 84146 Prolactin 35،900 83،000 

187 84402 Testosterone 38،800 94،900 

188 80524 Testosterone Free 36،300 83،000 

189 80525 DHEA-S 40،400 94،900 

190 82627 DHEA 40،400 94،900 

191 84144 Progesterone 40،400 94،900 



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 86 - 

  کد ردیف
 بین المللی

 هورمونها: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
192 83498 17-OH Progesterone 47،700 105،500 

 108،200 47،700 استرادیول یا استروژن 82670 193

194 82677 Estriol 47،700 108،200 

195 82157 Andrstenedione 53،200 99،400 

196 80187  PTH 50،600 121،400 

197 82308 Calcitonin 53،200 112،700 

198 82306 D3(25-OH Vitamin) Calcifediol 66،600 124،400 

199 82307 (1/25-Dihydroxy Vitamin D) Calciferol 66،600 103،500 

200 84244 Renin 49،000 107،800 

201 82164 ACE or ANGIOTENSIN CONVERTING ENAYME 75،000 140،900 

202 82163 AngiotensinII 75،000 108،400 

203 82088 Aldosterone 66،600 104،100 

204 82668 EPO )147،800 98،300 )اریتروپوئتین 
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  کد ردیف
 بین المللی

 هورمونها: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
205 82024 ACTH 47،700 95،300 

206 82530 Cortisol 36،300 86،800 

207 83003 HGH 38،800 94،900 

208 80199 HGH تزریق (پس ازتحریکL-Dopa 359،600 130،100 نمونه 4) یا ورزش 

209 83525 Insulin 40،400 94،900 

210 84681 C-Peptide 46،200 95،800 

211 82943 Glucagon 46،200 77،300 

212 82941 Gastrin 46،200 121،000 

 92،300 52،200 گاسترین بعد از تحریک سکرتین 82938 213

214 84702 Beta-HCG  40،400 91،900 

215 80526 Beta-HCG 243،400 112،500 با تیتراژ حداقل با سه رقت 
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  کد ردیف
 بین المللی

 هورمونها: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 ADH( 57،800 94،900(وازوپرسین   84588 216

 120،300 69،500 اندازه گیري میکروآلبومین به روش االیزا 80527 217

 104،700 69،500 و االیزا اندازه گیري می شوند RIAهورمونهاي دیگري که به روشهاي  80207 218

  کد ردیف
 بین المللی

 تومورمارکرها: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
اندازه  آزمایشـهایی که به روش کمی لومیـنسانس و الکتروکمی لومیـنسانس 80208 219

 153،000 69،500 گیري می شوند

220 80210 CEA 50،700 144،300 

 107،300 44،800 آلفافتوپروتئین  80211 221

 80،500 44،800 آلفا فتوپروتئین مایع آمونیون 82106 222

         
         
         



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 89 - 

  کد ردیف
 بین المللی

 تومورمارکرها: نوع خدمت
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
223 80213 PSA  )152،200 63،200 )پروستات اسپسیفیک آنتی ژن 

224 80528 Free P.S.A 56،300 125،200 

225 80529 )S.H.B.G (Sex Hormon Binding Globolin  56،300 94،100 

226 80214 CA 19-9 ) 213،700 60،100 )19-9کربوهیدرات 

227 80215 CA 15-3 ) 213،700 60،100  )15- 3کارسینوم آنتی ژن 

228 80216 CA125   ) 213،700 60،100 )125کارسینوم آنتی ژن 

  192،100 75،000 تومورمارکرهاي درج نشده دیگر 80217 229

 کد ردیف

 بین المللی
 خون شناسی: نوع خدمت

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

230 85023 
CBC ) ،هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پالکت

 34،000 12،000 و دیفرانسیاسیون) اندیسهاي سلولی

 18،900 6،700 به تنهایی WBCشمارش  85048 231
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 کد ردیف

 بین المللی
 خون شناسی: نوع خدمت

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 6،800 3،000 هموگلوبیناندازه گیري  85018 232

 6،800 3،000 اندازه گیري هماتوکریت 85013 233

 16،700 7،900 شمارش رتیکولوسیتها 85044 234

 10،800 5،300 شمارش پالکتها 85590 235

 9،500 4،000 سدیمانتاسیون 85651 236

 LE 12،700 32،100تجسس سلول  80225 237

 9،800 5،100 میلی متر مکعب شمارش ائوزینوفیل خون در 80226 238

 11،600 7،700 شمارش ائوزینوفیل در ترشحات بینی 80227 239

 11،600 7،700 شمارش ائوزینوفیل در ادرار 80228 240

 Osmotic Fragility Test(  7،400 15،200(تست شکنندگی گلبولهاي قرمز  85555 241
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 کد ردیف

 بین المللی
 خون شناسی: نوع خدمت

دولتی تعرفه  
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
242 80230 Prep.Sickle 8،700 19،300 

 12،800 9،100 هموگلوبین پالسما 83051 243

 17،300 7،900 ...آزمایش مستقیم خون از نظر انگلها، نظیرماالریا، بورلیا، تریپانوزوم و  80232 244

 7،500 4،000 تجسس اجسام هاینز در خون محیطی 85441 245

246 80234 Red Cell Mass 40،500 61،700 

247 80235 Volume Total Blood 40،500 61،700 

248  80236 Volume Total Plasma 40،500 61،700 

  کد ردیف
 المللی بین

 انعقاد: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 BT( 4،000 9،100(تعیین زمان سیالن خون  85002 249

 IVY 6،700 13،900زمان سیالن با روش  80239 250
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  کد ردیف
 المللی بین

 انعقاد: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 CT( 6،100 13،900(زمان انعقاد خون  85345 251

252 85610 PT   با تعیین میزانI.N.R 15،100 30،600 

253 85730 PTT 15،100 30،600 

 37،600 18،200 تعیین مقدار فیبرینوژن 85384 254

 8،700 5،700 تست حل شدن فیبرین 80244 255

 15،900 10،200 تست مصرف پروترومبین 80245 256

 24،200 15،600 تعیین زمان ترومبین 85670 257

 15،900 10،200 تعیین زمان رپتیالز 85635 258

 58،000 37،300 )کمی(فاکتورهاي انعقادي هر یک به تنهاییتعیین میزان  80248 259
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  کد ردیف
 المللی بین

 انعقاد: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 FDP  27،100 43،600بررسی مواد حاصل از تخریب فیبرین  85362 260

 ELT( 18،800 28،600(لیز شدن اوگلوبولین  85360 261

 50،000 31،300 اندازه گیري فاکتور ون ویلبراند  85245 262

 42،200 27،100 )کیفی( XIIIمیزان فاکتور  85290 263

 18،200 11،900 پالکتی III میزان فاکتور 80253 264

 C 102،700 217،800میزان پروتئین  85302 265

 S 102،700 217،800میزان پروتئین  85305  266

 

  
  
  
  
  
  

   



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 94  - 

  کد ردیف
 المللی بین

 انعقاد: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

267 85300 
یا سایر مهارکننده هاي فاکتور انعقادي و ضدانعقادي  III آنتی ترومبین

 227،500 107،800 و ون و یلبراند فاکتور

 31،200 19،800 تجمع پالکتها به ازاي هر معرف 85576 268

 21،000 12،700 تست چسبندگی پالکت 80258 269

 PRT( 7،300 10،200(تست رکالسیفیکاسیون پالسما  80259 270

271 80260 
اندازه گیري آنتی ژن هر کدام از فاکتورهاي انعقادي با روش راکت 

 77،300 37،400 ایمونوالکتروفورزیس

 Clot Retraction( 4،200 6،700(جمع شدن لخته  85170 272

 231،400 131،500 آنتی بادي ضد پالکتی به روش فلوسایتومتري 86022  273

 IF 38،800 69،400آنتی بادي ضد پالکتی به روش 80263 274

 D-Dimer 10،200 14،500تعیین مقدار  85379 275

276 80265 
 PVO-ELT )Post Venous Occlusionاندازه گیري 

Euglobulin Lysis Time ( 28،400 48،700 
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  کد ردیف
 المللی بین

 انعقاد: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

 PAI  )Plasminogen Activator Inhibitor(  15،600 24،800اندازه گیري  80266 277

 TPA ) (Tissue Plasminogen Activator 78،300 92،200 اندازه گیري 80267 278

279 80268 APC-RproteinC Resistance (Activated)  53،800 102،400 

 ردیف
  کد

 بین المللی
 بانک خون: خدمت نوع

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 A,B.O,RH,DU 14،900 33،100تعیین گروه خون  86900 280

 7،300 11،000 (E,e,C,c)از هر کدام  RH تعیین ژنوتیپ  80271 281

 20،000 13،700 )تشخیص آنتی بادیهاي غیر طبیعی درسرم( سلآزمایش پانل  80272 282

 53،400 24،000 کراسماچ استاندارد 86904 283

 163،100 101،900 کراسماچ به روش فلوسایتومتري 80274 284

 16،500 7،300 تست کومبس مستقیم 86880 285
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 ردیف
  کد

 بین المللی
 بانک خون: خدمت نوع

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 37،000 14،900 تست کومبس غیر مستقیم 86885 286

 12،400 8،500 )تجسس آنتی بادي(  Screeningآنتی بادي  80277 287

 kell( 12،600 23،100مانند (تعیین آنتی ژنهاي سایر گروههاي خونی دیگر  80278 288

 Paternity Test  383،100 578،300رد ابوت  86910 289

290 86927 FFP  10،900 5،700 هر واحد) گرم کردن(شامل آماده سازي 

 329،400 208،700 سی سی 500پالسما فرزیس درمانی براي هر  80282 291

 121،700 61،500 کراسماچ جهت پیوند WBCانجام تست  86805 292

293 86807 Panel reactive Ab 174،900 104،400 جهت پیوند 

294 86812 C,B,A,HL,A,Typing  5مانند (تنها یک آنتی ژنB 27 یاB( 107،800 184،300 

295 86813 C,B,A ,HLA, Typing  273،800 176،300 چند آنتی ژن 

 I 267،800 387،200کالس  HLA Typingبررسی  80530 296
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 ردیف
  کد

 بین المللی
 بانک خون: خدمت نوع

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 II 401،400 540،000کالس  HLA Typingبررسی  80531 297

 173،400 93،900 به روش فلوسایتومتري  مارکرها به ازاي هر مارکر CDبررسی  80566 298

299 86816 DQ/DR HLA Typing  286،300 179،700 تنها یک آنتی ژن 

300 86817 DQ/DR HLA Typing 388،900 245،000 چند آنتی ژن 

301 86821 MLCHLA  Typing HLA 163،200 287،200 

302 86822 PLC HLA  Typing HLA 68،400 106،200 

 1،779،100 1،186،000 تهیه و تزریق لنفوسیت براي درمان سقط هاي عادي  80291 303

 116،000 78،300 )بزاق(تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور  80292 304

305 80293 
-ImmuneAnti-A,ImmuneAnti تعیین تیتراژ

B,ImmuneAnti-A+B 36،100 22،000  هر کدام  از 

 35،900 23،200 بررسی اتوایمون آنتی بادي در سرم بیماران 80294 306

 54،300 24،800  فصد درمانی 80295 307

 Circulating Immune Complex ( 21،300 40،200(در خون  CICانجام  80296 308

  21،000 12،600 اتو همولیز 80297 309
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
310 86140 CRP 18،400 7،100 روش کیفیه ب 

311 86141 CRP 76،200 33،500 به روش کمی 

312 80301 RF 7،100 18،400 

313 80532 RF 57،200 25،800 به روش کمی 

 14،300 6،700 منو تست 80533 314

315 
 VDRL,RPR 8،700 22،900 86593تست تشخیص سیفلیس مانند  86592

 30،600 12،600 آزمایش رایت 80303 316

 49،100 19،100 کومبس رایت 80304 317

 2ME 14،000 31،800آزمایش  80305 318

 52،300 23،200 ویدال 80534 319

 ASO 14،000 36،300تیتر 80306 320

 39،500 19،800 )آزمایش پل بونل(جستجوي آنتی بادي هتروفیل 80307 321

 PPD( 5،700 13،300(تست توبرکولوز 86580 322
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 9،100 5،700 تست کازونی 80309 323

324 80310 Pregnancy Test  23،100 9،700 از طریق ادرار 

 39،500 19،100 تست حاملگی به روش کمی از طریق ادرار 80311 325

 79،400 37،900 به روش ایمونوفلورسانس ANAآزمایش  86038 326

 63،200 33،500 آزمایش لیستریا به روش ایمونوفلورسانس 80313 327

 66،700 36،900 آزمایش مایکوپالسما به روش ایمونوفلورسانس 80314 328

329 80315 ANCA 42،000 100،500 

330 86384 NBT 44،200 99،400 

331 80318 Killing  157،400 239،700 

332 86155 Chemotaxia 157،400 239،700 

333 80320 Opsonin  56،600 98،300 

 80،500 48،300 فاگوسیتوز 80321 334

 154،900 88،000 میکروگلوبولین-2-بتا 80322 335
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
336 80323 Sucrose Hemolysis Test 15،900 26،700 

337 80324 Hams Test 15،900 23،100 

 39،300 20،200 تیتر آگلوتینینهاي سرد 86157 338

339 80535 Cold 34،400 20،200 هموالیزین 

340 80326 Alpha Heavy Chain 49،000 85،400 

341 86215 Anti – DNA 43،800 93،900 

342 80328 
براي تشخیص آللهاي  PCRتعیین پرایمرها با استفاده از 

DQBI,DQAL,HLA  318،500 164،900 هر یک به تنهایی 

343 80329 
 DRB3براي تشخیص آللهاي  PCRتعیین پرایمرها با استفاده از 

DRB2,DRB1,HLA  هر یک به تنهایی 
164،900 318،500 

 390،500 205،200 براي تشخیص سایر عوامل بیماري PCRاستفاده از  80330 344

 390،500 195،500 روش فلوسایتومتريه ب T-cellو  B-cellفنوتیپ  80331 345

 214،900 127،800 سایر روشها T-cellو  B-cellفنوتیپ  80332 346

347 80536 LTT 285،500 187،400 ترانسفورماسیون لنفوسیتی  
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 T8 218،300 458،600و  T4فنوتیپ  80333 348

 533،600 368،900 کامل T4و  T-cell و B-cellفنوتیپ  80334 349

 lgG(  57،800 126،600(روبال آنتی بادي  86762 350

 lgM ( 57،800 126،600(روبال آنتی بادي  80336 351

 lgG( CMV   57،800 126،600(آنتی بادي  80339 352

 lgM( CMV 57،800 126،600( آنتی بادي  80340 353

 HSV (lgG 57،800 103،900(آنتی بادي  87274 354

 lgM( HSV  57،800 103،900( آنتی بادي 80342 355

 FTA (lgG 57،800 99،400(آنتی بادي  87299 356

 FTA (lgM  57،800 99،400(آنتی بادي  80345 357

 TOXO (lgG 57،800 126،600(آنتی بادي  87299 358

 lgM(TOXO  57،800 126،600(آنتی بادي  80348 359

 lgG ( 57،800 99،400(آنتی بادي کالمیدیا  86631 360
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 lgA( 57،800 99،400( آنتی بادي کالمیدیا 80351 361

 lgM(  57،800 99،400(آنتی بادي کالمیدیا  80352 362

 lgG( 57،800 99،400(آنتی بادي مایکو پالسما  86738 363

 lgM ( 57،800 99،400(آنتی بادي مایکو پالسما  80354 364

 lgG( 57،800 126،600(آنتی بادي هلیکو باکتر  86677 365

 lgA(  57،800 126،600( آنتی بادي هلیکو باکتر 80356 366

 lgM(  57،800 126،600(باکتر آنتی بادي هلیکو  80537 367

 90،800 57،800 تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبالتینگ 80538 368

 86،600 57،800 آنتی بادي فاسیوال  80539 369

 86،600 57،800 آنتی بادي توکسوکارا  80540 370

 VZV  57،800 86،600آنتی بادي  80541 371

 mumps  57،800 95،200آنتی بادي  80542 372

 measles  57،800 95،200آنتی بادي  80543 373
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 E.B.V  57،800 95،200آنتی بادي  80544 374

 95،200 57،800 هر کدام به تنهایی ) IgG,IgM)T.Bآنتی بادي  80545 375

 96،600 53،800 آنتی بادي فسفولیپید 80357 376

 84،700 42،600 آنتی بادي کاردیولیپین 86147 377

378 80359 AMA )68،300 35،300 )آنتی میتوکندریال آنتی بادي 

379 80360 ASM  )68،300 35،300 )آنتی بادي علیه ماهیچه هاي صاف 

 48،700 26،100 تجسس آنتی بادي ضد اسپرم 80361 380

 126،600 57،800 آنتی بادي تیروگلوبولین 86800 381

 84،100 53،800 آنتی بادي کاالآزار 80364 382

 Amoebiasis 53،800 87،900آنتی بادي بر علیه  80365 383

 87،900 53،800 آنتی بادي بر علیه کیست هیداتیک 80546 384

 57،700 39،800 تعیین زنجیره هاي سبک کاپا والمبدا 80366 385

 82،100 53،800 لوپوس آنتی کوآگوالنت 80367 386
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 - -  مراجعه شود 347به ردیف  86353 387

388 87390 HIV-MIX 192،100 84،200 به روش االیزا 

389 80560 P24- HIV 192،100 84،200 آنتی ژن به روش االیزا 

 192،100 84،200 به روش االیزا ) lgM) HBCآنتی  80561 390

391 80562 HAV 192،100 84،200 به روش االیزا 

392 87340 HBSAg  192،100 84،200 به روش االیزا 

393 86707 HbeAg 192،100 84،200 به روش االیزا 

394 87350 Hbe Anti- 192،100 84،200 به روش االیزا 

395 86706 Anti-HBs 192،100 84،200 به روش االیزا 

396 86704 Anti-HBc  192،100 84،200 به روش االیزا 

 138،000 84،200 )آنتی اکسیدانها( HBCاندازه گیري آنتی  80563 397

 Western Blot  127،900 193،800…با  HCVیا  HIVتست تاییدي  80375 398
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
399 87449 HTLV-I 131،500 84،200 به روش االیزا 

400 87449 HTLV-II 131،500 84،200 به روش االیزا 

401 87350 HEV  یاHDV  138،000 84،200 به روش االیزا 

402 86803 Anti-HCV 266،300 114،100 به روش االیزا 

 200،500 80،500 یا االیزا RIAبه روش  IgEآزمایش  82785 403

 80،600 42،600 به روش االیزاCH 50آزمایش  86162 404

 86،600 41،000 )حساس شده گوسفند RBC(به روش همولیزین CH 50آزمایش  80382 405

 91،500 48،300 هر کدام به تنهایی RlDبه روش  lgM,lgA,lgGآزمایش  82784 406

 169،500 82،200 هر کدام به تنهایی ELISAبه روش  lgM,lgA,lgG,lgDآزمایش  827841 407

و  RIDتراسفرین به روش  – C9,C8,C7,C6,C4,C3آزمایش  86160 408
ElA هر کدام به تنهایی 

53،800 121،200 

409 80547 Clq 53،800 82،600 

 92،700 46،600 آنتی تریپسین-1- آلفا 82103 410
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  کد ردیف
 المللی بین

 سرولوژي و ایمنولوژي: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 lgG1،2،3،4 84،200 170،800ساب کالسهاي ایمونوگلوبولینها مانند 82787 411

 71،500 46،600 آنتی بادي یا آنتی ژنبراي هر  )روش اشترلونی(ژل دیفوژن کیفی 86331 412

413 86378 MlF )131،500 78،300 )فاکتور مهارکننده مهاجرت 

 8،700 4،200 )کیفی(کرایوگلوبولین  82595 414

 28،000 15،600 )کمی(کرایوفیبرینوژن  82585 415

  کد ردیف
 المللی بین

 میکروب شناسی: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 34،000 14،900 کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی بیوگرام 87086 416

 72،000 30،700 کشت مدفوع و آنتی بیوگرام هر بار 87045 417
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  کد ردیف
 المللی بین

 میکروب شناسی :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 84،900 38،500 هر بارکشت خون و آنتی بیوگرام  87040 418

 70،500 31،800 کشت گلو 87060 419

 71،500 41،000 )لیشمانیا(کشت سالک  80397 420

 17،600 8،700 بررسی مستقیم زخم از نظر سالک 80398 421

 82،600 39،400 )مانند مایع آسیت و مایع پلور(کشت بیهوازي  80399 422

 36،500 16،200 از نظر باکتري) بینی، زخم مثل گوش،(کشت ترشحات عمومی  80548 423

 36،500 16،200 کشت واژن 80549 424

 35،900 22،000 )تعیین گروه(شیگال 86771 425

 10،800 5،700 اوره آز  براي هلیکوباکتر 80403 426

427 83019 
هلیکوباکتر پیلوري، تست تنفسی شامل کیت جمع آوري نمونه دارویی 

 67،500 35،900  و هواي تنفسی

 53،200 29،500 مستقیم و کشت هلیکوباکتر 80405 428

  55،000 29،500 کشت کالمیدیا 87110 429
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  کد ردیف
 المللی بین

 میکروب شناسی :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 55،000 29،500 کشت مایکوپالسما 87109 430

 36،100 14،900 مستقیم) باسیل کخ( BKآزمایش  80408 431

432 80409 
نـوع  3حـداقل با اسـتفاده از (کـشت و آنتـی بیـوگرام میکروب سـل 

 170،200 57،600 )آنتی بیوتیک

 18،500 8،700 آزمایش مستقیم قارچ 87220 433

 61،700 29،500 کشت از نظر قارچ 87101 434

 20،000 7،400 هر نوبت) با روشهاي مستقیم و تغلیظی (آزمایش مدفوع از نظر انگل  87177 435

 15،000 5،100 تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت 82270 436

 12،000 6،400 اسکاچ تست 80414 437

 22،500 10،800 گرفتن نمونه و بررسی جهت حشره گال 80415 438
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  کد ردیف
 المللی بین

 میکروب شناسی :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 60،700 35،700 )ساعته 48تا  24(تعیین میزان چربی تام مدفوع  82705 439

 667،000 545،600 تشخیص ویروس، کشت سلولی و مراقبت 87252 440

  کد ردیف
 المللی بین

 آزمایشهاي متفرقه: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 37،000 14،600 آزمایش کامل اسپرم 80419 441

 15،500 7،700  اندازه گیري فروکتوز مایع منی 82757 442

 PCT( 14،600 38،900(تست بعد از مقاربت  80421 443

444 80422 
شامل نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت : آزمایشات روتین مایعات بدن

 51،900 16،000 مایع پلور و قند، پروتئین و شمارش گلبولها

 19،300 9،100 )مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره(آزمایش مستقیم از ترشحات و رنگ آمیزي  80423 445

446 80550 Osmotic Swelling Test (HOS)  Hypo  133،800 229،900 
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  کد ردیف
 المللی بین

 سیتوپاتولوژي :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
1 80552 

پذیرش نمونه هاي سیتوپاتولوژي شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و 
 41،900 12،900 نگهداري آن

2 88107 
سیتوپاتولوژي مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه هاي 

 213،200 90،900 حاصل از گردن رحم یا واژن

 92،600 58،600 )مانند اسپرم(سیتوپاتولوژي،پزشکی قانونی  88125 3

 Barr Bodies( 61،700 93،500(تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار  88130 4

 PMN"Drumstics 56،400 85،500تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی،  88140 5

6 88155 
اسمیر همراه با  3واژینال، تا  سیتوپاتولوژي، اسمیرها، گردن رحم یا

 و strogenic Maturation Indexنظیر (بررسی دقیق هورمونی 
aryopynotic Index(  

24،000 67،500 

 67،500 24،000 واژینال به روش لیکوئید بیس سیتوپاتولوژي، اسمیرها، گردن رحم یا 80553 7

 214،000 90،900 سیتوپاتولوژي نمونه ادرار 80554 8

تیروئید، (بافتهاي سطحی نظیر ) F.N.A(برداشت به طریق سوزن ظریف  80555 9
 100،700 41،100 )پستان، پروستات

 F.N.A( 122،100 373،900(بررسی میکروسکوپی و گزارش 80556 10
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 303،700 116،500 استخوان بررسی میکروسکوپی و گزارش آن  بیوپسی مغز 80557 10  - 1

  364،800 162،500 گزارش میکروسکوپیبررسی و ) با یا بدون سل بالك(آسپیراسیون مغز استخوان  80558 10 -  2

 ردیف
  کد

 بین المللی
 آسیب شناسی تشریحی: نوع خدمت

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 28،000 20،000 آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهري بافت -1سطح  88300 11

12 

آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی - 2سطح  88302
  :شامل) میکروسکوپی(

79،000 173،800 

 لوله فالوپ، عقیم سازي 1/88302
 پا، آمپوتاسیون، تروماتیک/انگشتان دست 2/88302
 ، نوزاد)پره پوس(فوراسکین  3/88302
 ساك فتق، درمحل 4/88302
 ساك هیدروسل 5/88302
 پوست، ترمیم پالستیک 6/88302
 گانگلیون سمپاتیک 7/88302
 )کاستراسیون(بیضه ها، اخته کردن  8/88302
 مخاط واژن، تصادف 9/88302

 وازدفران، عقیم سازي 10/88302
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 ردیف
  کد

 بین المللی
 آسیب شناسی تشریحی: نوع خدمت

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(

13 

88304 
آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبینی - 3سطح 

 :شامل) میکروسکوپی(

123،500 302،900 

 سقط، القایی 1/88304
 آبسه 2/88304
 بطنی/ شریانی-آنوریسم 3/88304
  )زائده(، تگ)مقعد(آنوس 4/88304
 آپاندیس 5/88304
  شریان، پالك آتروماتوس 6/88304
 کیست غدد بارتولن 7/88304
 بورسا، کیست 8/88304
 بافت کارپال تانل 9/88304

 غضروف، تراشیدن 10/88304
 کلسته آتوما 11/88304
 ملتحمه، بیوپسی 12/88304
 قرنیه 13/88304
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 بافت کانترکچردوپوئیترین 14/88304
  رفمور، به جز شکستگی 15/88304
 فیستول)/فیسور(شقاق 16/88304
  ، به جز نوزاد)پره پوس(فورسکین 17/88304
 کیسه صفرا 18/88304
 گانگلیون کیست 19/88304
 هماتوم 20/88304

13 

 هموروئید 21/88304

123،500  302،900 

 هیداتید مورگاگنی 22/88304
 دیسک بین مهره اي 23/88304
 مفصل، لوزبادي 24/88304
 تروماتیک/مورتون-نوروما 25/88304
 کیست پایلونیدال/سینوس 26/88304
 سینوس/بینی-پولیپ، التهابی 27/88304
 بافت نرم، دبریدمان 28/88304
 اسپرماتوسل 29/88304
 )غالف(تاندون شیت/تاندون 30/88304
 زائده بیضه  31/88304



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 114 - 

 ترومبوس یا آمبولی  32/88304
 یا آدنوئید/لوزه و  33/88304
 واریکوسل  34/88304
 وازدفران، به جز عقیمی  35/88304
 ورید، واریکوزیتی  36/88304
 فراموش شده/خودبخود-سقط 37/88304
 شریان، بیوپسی 38/88304
 اگزوستوز استخوان 39/88304
 آمپوتاسیون، ترماتیکانتهاها،  40/88304
 بدون رحم- لیومیوم، میومکتومی رحمی 41/88304
 جفت، به جز سه ماهه سوم 42/88304

14 

88305 
  آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی -4سطح 

 :شامل)میکروسکوپی( 

162،600 428،800 

 پستان، بیوپسی  1/88305
 کاهنده پستان، ماموپالستی 2/88305
 برونش، بیوپسی 3/88305
 سرویکس، بیوپسی 4/88305
 کولون، بیوپسی 5/88305
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 دئودونوم، بیوپسی 6/88305
 بیوپسی/آندوسرویکس، کورتاژ 7/88305
 بیوپسی/آندومتر، کورتاژ 8/88305
 مري، بیوپسی 9/88305

 تشخیصیلوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا  10/88305
 سرفمور، شکستگی 11/88305
  پا، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک/انگشتان دست 12/88305
 مخاط دهان، بیوپسی/لثه 13/88305
 دریچه قلب 14/88305
 مفصل، رزکسیون 15/88305
 حنجره، بیوپسی 16/88305
 )وج(رزکسیون گوه اي/لب، بیوپسی 17/88305
 ریه، بیوپسی ترانس برونشیال 18/88305
 مخاط بینی، بیوپسی 19/88305
 اوروفارنکس، بیوپسی/نازوفارنکس 20/88305

14 
 دنتال سیست/ ادنتوژنتیک  21/88305

 ، بیوبسی)چادرینه(امنتوم  22/88305  
 تخمدان همراه یا بدون لوله، غیر نئوپالستیک 23/88305
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 )وج(رزکسیون گوه اي/بیوپسیتخمدان،  24/88305
 غده پاراتیروئید 25/88305
 ، بیوپسی)صفاق(پریتوان 26/88305
 تومور هیپوفیز 27/88305
 بافت/بیوپسی -پریکارد/پلور 28/88305
 آندومتریال/پولیپ، سرویکال  29/88305
 روده کوچک/پولیپ، معده  30/88305
 پروستات، بیوپسی سوزنی  31/88305
 )TUR(پروستات، تی یوآر 32/88305
 غده بزاقی، بیوپسی 33/88305
 سینوس، پارانازال بیوپسی 34/88305
 روده کوچک، بیوپسی 35/88305
 دبریدمان/لیپوم/توده/بافت نرم، به جز تومور 36/88305
 طحال 37/88305
 معده، بیوپسی 38/88305
 سینوویوم 39/88305
  )کاستراسیون(اخته کردن/بیوپسی/ بیضه، به جز تومور 40/88305
 کیست شکاف برانکیال/مجراي تیروگلوس 41/88305
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14 

 زبان، بیوپسی 42/88305

162،600 428،800  

 لوزه، بیوپسی 43/88305
 ، بیوپسی)تراشه(ناي 44/88305
 حالب، بیوپسی 45/88305
 یوپسیب، )مجراي ادرار(اورترا 46/88305
 مثانه، بیوپسی 47/88305
 واژن، بیوپسی 48/88305
 البیا، بیوپسی/وولوا 49/88305
 چشم، انوکلیشن 50/88305
 )وج(ریه، بیوپسی گوه اي 51/88305
 میوکارد، بیوپسی 52/88305
 تومور ادونتوژنیک 53/88305
 تخمدان با یا بدون لوله، نئوپالستیک 54/88305
 پانکراس بیوپسی 55/88305
 جفت، سه ماهه سوم 56/88305
 پروستات، به جز رزکسیون رادیکال 57/88305
 غده بزاقی 58/88305
 روده کوچک، رزکسیون، به جز تومور 59/88305
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 برداشتن ساده)  اکسیژن/ (بیوپسی  - )به جز لیپوم(توده بافت نرم 60/88305
 لوب/تیروئید، توتال 61/88305
 حالب، رزکسیون 62/88305
 )TUR(آر .یو.مثانه، تی 63/88305

15 

:شامل) میکروسکوپی(آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی -5سطح  88307  

  کلیه، بیوپسی 1/88307

230،000 486،600 

 لنف نود، بیوپسی 2/88307
 عضله، بیوپسی 3/88307
 عصب، بیوپسی تشخیص مدیکال 4/88307
 پوست 5/88307
 استخوان، بیوپسی یا کورتاژ 6/88307
 مغز، بیوپسی 7/88307
 مننژ، رزکسیون تومور/مغز 8/88307
 ساده/پارشیال-پستان، ماستکتومی 9/88307

 )برداشتن مخاطی(سرویکس، کونیزاسیون 10/88307
 انتهاها، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک 11/88307
 )وج(گوه اي/سوزنی-کبد، بیوپسی 12/88307
 مدیاستن، توده اي 13/88307
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16 

88309 
آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی  - 6سطح

 :شامل) میکروسکوپی(

248،100 544،000 

 آدرنال، رزکسیون 1/88309
 رحم، با یا بدون لوله ها و تخمدانها 2/88309
 پارشیال/کلیه، نفروکتومی توتال 3/88309
 توتال رزکسیون/حنجره، پارشیال 4/88309
 کبد، رزکسیون پارشیال 5/88309
 لنف نود، رزکسیون رژیونال 6/88309
 توتال رزکسیون، به جز براي تومور/توتالمعده، ساب  7/88309
  رزکسیون استخوان  8/88309
 پستان، ماستکتومی، به همراه عقده هاي لنفاوي ناحیه 9/88309

 کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور 10/88309
 کولون، رزکسیون توتال 11/88309
 توتال/مري، رزکسیون پارشیال 12/88309
  اندامها، دیس آرتیکوالسیون 13/88309
 جنین، با دیسکسیون 14/88309
 توتال به همراه عقده هاي لنفاوي ناحیه/حلق، رزکسیون پارشیال 15/88309
 سگمنت/لوب/ریه، رزکسیون توتال 16/88309
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 ساب توتال/پانکراس، رزکسیون توتال 17/88309
 رادیکالپروستات، رزکسیون  18/88309
 روده باریک، رزکسیون به علت تومور 19/88309

16 

 تومور بافت نرم، رزکسیون به علت تومور 20/88309

248،100  544،000 

 معده، رزکسیون ساب توتال به علت تومور 21/88309
 بیضه، تومور 22/88309
 رزکسیون به علت تومور - لوزه/زبان 23/88309
 توتال/مثانه، رزکسیون پارشیال 24/88309
 رحم، همراه یا بدون لوله و تخمدانها،نئوپالستیک 25/88309
 ساب توتال/وولوا، رزکسیون توتال 26/88309

 17،800 8،200  عمل دي کالسیفیکاسیون 88311 17

18  88312 
مانندگریدلی، (براي میکروارگانیزم ها  1رنگ آمیزي اختصاصی، گروه 
 44،200 25،000 )اسیدفست، متنامین سیلور

19 88313 
مانند آهن، تري (رنگ آمیزي هاي دیگر  2رنگ آمیزي اختصاصی، گروه 

 45،100 25،000 )کروم

 40،300 25،000 )مانند مس، روي(هیستوشیمی براي تعیین ترکیبات شیمیایی  88318 20

21 88319 
آنزیمهاي تشکیل دهنده هر هیستوشیمی یا سیتو شیمی براي تعیین 

 41،000 25،000 یک
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 ردیف
  کد

 بین المللی
 آسیب شناسی تشریحی: نوع خدمت

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
22 80564 

به  DNAرنگ آمیزي ایمنولوژي براي هر آنتی بادي ویروس 
 IMAGE     138،700 213،400و  Flowروش

 223،900 87،100 المهایی که در جاي دیگري تهیه شده اندمشاوره و گزارش  88321 23

 ردیف
  کد

 بین المللی
 آسیب شناسی تشریحی: نوع خدمت

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 373،400 144،000 مشاوره و گزارش مواردي که نیاز به تهیه الم دارند 88323  24

 594،200 218،200 عملفروزن سکشن و یا مشاوره در اطاق  80448 25

 275،200 109،100 ، هر آنتی بادي)شامل ایمونوپراکسید از بافتی(ایمونوهیستوشیمی  88342 26

ایمنو (مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هرآنتی بادي، روش مستقیم  88346 27
 227،100 131،000 )هیستوشیمی

ایمنو (مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی بادي، روش غیرمستقیم  88347 28
 233،500 134،600 )هیستوشیمی

 773،900 442،400 میکروسکوپ الکترونی، تشخیص 88348 29

 773،900 442،400 میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ 88349 30
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  کد ردیف
 المللی بین 

 سیتوژنتیک :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 54،900 26،900 پذیرش سیتوژنتیک 80559 -

1 88230 
کشت لنفوسیتهاي خون محیطی براي ناهنجاریهاي کروموزومی حداقل 

 650،300 251،900 دو کشت

 836،500 360،000 )چهار کشت( FragX –بررسی شکستگی کروموزوم 80462 2

  کد ردیف
 المللی بین 

 سیتوژنتیک :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 621،500 268،900 )چهارکشت) (…سندروم بلوم -فانکونی(شکنندگی کروموزومها  80463 3

 1،649،400 712،900 کشت پوست و هر بافت توپر دیگر 88233 4

 2،168،500 791،800 کشت سلولهاي پرزهاي جفتی 88235 5

 2،711،100 932،500 آمنیونکشت سلولهاي مایع  88235 6

 2،248،700 749،100 کشت سلولهاي مغز استخوان 88237 7

  1،611،000 655،700 )طبیعی و تومورال(بافتهاي مختلف  88239 8
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   ب ـ بررسی کروموزومی

9 88245 
بررسی کروموزومی براي سندرمهاي شکنندگی کروموزوم بررسی کلی 

سلول یک کاریوتایپ با  5شکنندگی و مطالعه دقیق ، SCE(سلول  25
 نمونه سندروم بلوم) روش نواري

468،400 831،700 

10 88248 
 100بررسی کروموزومی براي سندرمهاي شکنندگی کروموزوم بررسی

کم خونی فانکونی، (سلول دوکاریوتایپ  20سلول و مطالعه دقیق 
 )آتاکسی تالژکتازي

647،600 1،220،500 

11 88250 
سلول و  100بررسی کلی ) FragX(بررسی شکنندگی کروموزوم 

 1،223،900 647،600 سلول دوکاریوتایپ با روش نواري 20مطالعه 

  کد ردیف
 المللی بین 

 سیتوژنتیک :خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 667،000 347،500 )سیتوژنتیک روتین(سلول دوکاریوتایپ با روش نواري  15- 10بررسی 88262 12

 971،700 579،000 سلول براي موزائیسم دوکاریوتایپ با روش نواري  50بررسی کلی  88263 13

14 88267 
یک ) سلول15(بررسی سلولهاي مایع آمنیون و پرزهاي جفتی 

 3،166،300 1،619،300 کاریوتایپ با روش نواري

 466،900 318،500 مطالعه کاریوتایپ اضافی براي هر 88280 15

 330،100 71،600 روش نواري اختصاصی اضافی براي هر روش 88283 16
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17 80478 FISH  براي هرprobe 578،500 1،324،100 

 1،089،700 694،800 سلول 15بررسی سلولهاي اضافی بیش از  88285 18

 966،200 369،200 مطالعه با قدرت تفکیک باال 88289 19

 1،300،800 781،900 سایر مطالعات سیتوژنتیک 88299 20

 ردیف
  کد

 المللی بین
 آزمایشات ژنتیک مولکولی :خدمت نوع

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 DNA 294،400 742،800استخراج  80482 21

 RNA 278،400 578،300استخراج  80483 22

 PCR/RFLP 287،100 716،800شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق  80564 23

 184،000 88،100 بررسی متیالسیون 80485 24

 184،000 88،100 تکنیک ساترن 80486 25

 920،700 579،000 دات بالت یا اسالت بالت 80487 26

 2،886،800 1،447،800 )و ساترن بالتPCR ترکیبی از (بررسی میکرودلسیونها  80488 27

 PCR 98،300 173،600بررسی حذف از طریق  80489 28

 1،638،900 907،600 بررسی تکرارهاي نوکلئوتیدي سه گانه 80490 29
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 ردیف
  کد

 المللی بین
 آزمایشات ژنتیک مولکولی :خدمت نوع

تعرفه  دولتی 
 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
 1،251،500 671،100 بررسی تکرارهاي ژنومی 88491 30

 DNA 437،800 587،000تعیین نوع  80492 31

  PCR 163،200 404،300تعیین جهش با روش  80493 32
 SSCP 686،700 1،120،800کشف جهش با روش  80494 33

34 80495 
 Gradient Dena Gelکشف جهش با روش 

686،700 1،131،500 
Turation Electrophores 

 1،249،100 939،700 تعیین توالی براي هر نوکلئوتید 80496 35

36 80497 RT/PCR 1،061،000 579،000 کیفی 

37 80498  RT/PCR 3،440،600 1،883،500 کمی 

 404،700 180،000 گزارش تفسیر و 80499 38
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  کد ردیف
 المللی بین

 پزشکی قانونی: خدمت نوع
تعرفه  دولتی 

 )ریال(

تعرفه 
  خصوصی 

  )ریال(
  ---  114،500 جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه ها  80500 1
  ---  75،300 آزمایش تشخیصی از لکه هاي خون 80501 2
  ---  491،700 آزمایش کامل سم شناسی روي مواد غذایی یا امعاء و احشاء 80502 3
  ---  392،200 آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت 80503 4
  ---  98،300 آزمایش مواد غذایی براي هر آزمایش 80504 5
 108،900 49،000 تعیین گروه خون لکه ها و مو و تجسس اسپرم 80505 6

  ---  49،000 در نمونه خون جسد COتشخیص  80506 7
  ---  163،200 تعیین نوع دارو و ماده مخدر در ادرار جسد 80507 8
  ---  163،200 در خون جسد تعیین نوع دارو و ماده مخدر 80508 9
  ---  ABH 26،100تعیین گروه  80509 10
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  سایر خدمات آزمایشگاه
  1391سال 
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 ردیف
  کد

 بین المللی
 هورمون شناسی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

1  --- IGF-1 --- 121،000 

2 --- Procalcitonin --- 181،500 

3 --- Free Beta hcG --- 193،600 

 ردیف
  کد 

 بین المللی
 شیمی بالینی تخصصی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 166،600 --- هر کدام به تنهایی HPLCاندازه گیري تیروزین یا فنیل آالنین به روش  84510 4

 166،600 --- هر کدام به تنهایی  HPLCاندازه گیري فنیل آالنین به روش  84030 5

 111،100 --- هاپتوگلوبین ---   6

7  --- Acylsulfatase A,B,C  222،300 ---  هر کدام به تنهایی 

 24،200 ---  هموسیدرین 83070 8

 111،100 --- اندازه گیري هر یک از آپولیپوپروتئینها 82172 9

10  ---  Lipoprotein a (Lpa) --- 99،900 
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  کد   ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی تخصصی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

11  --- Stool Trypsin Activity --- 58،000 

12  --- Total Antioxidant & Oxidant --- 116،000 

 38،100 --- کوکائین و متابولیت هاي آن  82520 13

14 80184 HPLC  روشبه  Phenobarbital --- 166،800 

15 80182   HPLCبه روش Nortriptyline --- 166،800 

16 82145 HPLC روش به Amphetamine یا Methamphetamine --- 166،800 

17 84591 HPLC اندازه گیري سایر ویتامین ها به روش   --- 166،800 

 34،000 --- متادون 83840 18

 95،300 ---  تئوفیلین  80198 19

20 82610 Cystatin C --- 169،400 

21 --- 
Metabolic Disorders Screening Test (By TMS 

Method) 
 بیماري 25براي 

--- 145،200 

22 --- MDA --- 96،800 



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 130 - 

  کد   ردیف
 بین المللی

 شیمی بالینی تخصصی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

23 --- Catalase --- 121،000 

24 --- SOD --- 121،000 

25 --- GSH )121،000 ---     ) ردوکتاز گلوتاتیون 

 ردیف
  کد 

 الکتروفروزیس هاي روش :خدمت نوع بین المللی
تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

26 86335 
براي مثال (الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ 

 )CSFادرار ،
--- 204،200 

  ردیف
  کد 

 شیمی بالینی: نوع خدمت  بین المللی

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 HPLC --- 163،400به روش  )HVA(همووانیلیک اسید  83150 27

 95،300 --- روش ایمونواسی کمی هر آنالیتی که مشخص نشده است 83520  28
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  ردیف
  کد

 شیمی بالینی: نوع خدمت  بین المللی

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 163،400 --- تعیین آمینواسیدها به روش کمی به ازاي یک یا بیشتر آمینواسیدها  82131 29

 GCT( --- 40،800(آزمایش چالش گلوکز  ---  30

31 83986 PH 27،200 --- مایعات بدن بجز خون و ادرار 

  کد  ردیف
 بین المللی

 ادرارتجزیه : نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 19،700 --- مواد احیا کننده در ادرار --- 32

 13،200 --- دانه هاي متاکروماتیک در ادرار --- 33

34 --- Addis Count  --- 28،900 

 155،600 --- میکروآلبومین به روش ایمونوتوربیدومتري یا نفلومتري --- 35

 48،400 --- ساعته به روش آنزیمی 24ادرار  اکساالت --- 36

 96،800 --- ساعته به روش آنزیمی 24سیترات ادرار  --- 37
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  کد  ردیف
 بین المللی

 خون شناسی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 10،200  --- شمارش هر یک از پارامترهاي خون  --- 38

  ردیف
  کد

 بین المللی

 

 انعقاد: خدمت نوع

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

39  --- Functional Clotting Protein --- 139،900 

40 --- Plasmin Inhibitor --- 88،800 

41 85520 Heparin Level --- 155،600 

 155،600 --- )هپاتوکمپلکس( II,X,VII فاکتورهاي انعقادي --- 42

 ردیف
  کد

  بانک خون: نوع خدمت بین المللی
تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

  166،600 --- شستشوي خون هر واحد --- 43



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 133  - 

  کد   ردیف
 بین المللی

 سرولوژي و ایمنولوژي: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

44 --- High Sensitive CRP --- 111،100 

45 --- C١ Inhibitor --- 121،000 

46 --- Anti MPO )104،700 ---  ) واسکوالیتیس 

47 --- PAPP-A --- 133،300 

48 --- Anti Smith Ab --- 103،200 

49 --- LM Ab (Liver-idney-Microsomal) --- 145،200 

50 --- Anti Parietal Ab --- 66،600 

51 --- GBM Ab --- 66،600 

52 --- Pemphygus Ab --- 111،100 

53 --- Anti Endomesial Ab (G or A or M) 115،000 --- هرکدام به تنهایی 

54 --- Anti Gliadin Ab (G or A or M) 115،000 --- هرکدام به تنهایی 

55 --- DNPH Test --- 24،200 



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 134  - 

 ردیف
  کد 

 بین المللی
 سرولوژي و ایمنولوژي: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

56 --- Anti Microsomal Ab.(Anti TPO) --- 99،900 

 778،400 --- نوع آلرژن 20تست آلرژن تنفسی با  --- 57

58 --- CMV antigenemia (pp-٦٥) --- 222،300 

59 --- Anti SCL-٧٠ Ab. --- 144،300 

60  --- SSA-RO --- 144،300 

61 --- SSA-LA --- 144،300 

62 --- S/m RNP --- 144،300 

63  --- Anti Jo١  --- 144،300 

64 --- ENA profile --- 144،300 

65 --- TTG (IgA, IgG) --- 110،100 

66 --- Anti CCP (CPA) --- 222،300 

67 86146 Anti Betta-٢ Glycoprotein (IgA) --- 111،100 
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  کد   ردیف
 بین المللی

 ایمنولوژيسرولوژي و : نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

68 --- Anti Centromer- CREST --- 111،100 

69 --- Osteocalcin --- 222،300 

70 --- ASCA --- 66،600 

71 --- CTX (Carboxy Terminal Telopeptide) --- 222،300 

72 --- Pr-٣ --- 104،700 

73 --- Anti Interferon B --- 555،900 

74 --- HLA ABC  روش به PCR 4،448،300 --- پرایمر 96 با 

75 --- HCV Genotyping --- 2،224،100 

76 --- HPV Genotyping ١٨ ,١٦ --- 1،334،300 

77 --- Anti T.B (IgG) --- 99،900 

78 --- Anti T.B( IgA) --- 99،900 

79 --- Anti T.B (IgM) --- 99،900 
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  کد   ردیف
 بین المللی

 سرولوژي و ایمنولوژي: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

80 ---  )IgG,IgA,IgM( Anti Brucella  108،900 --- هرکدام به تنهایی  
81 --- Anti HAV (IgM) --- 192،100 

82 --- Anti ds DNA --- 106،300 

83 --- Anti Mullerian Ab (Each Class) --- 676،800 

84 --- Anti Pneumonia (Each Class) --- 193،300 

85 --- Diphteria Ab. (Each Class) --- 116،000 

86 --- Anti GM١ (Each Class) --- 348،100 

87 ---  Anti Acetylcholine Receptor Ab. (Each Class)  --- 773،600 

88 86336 Inhibin A --- 580،200 

89 --- Leptin  --- 580،200 

90 --- Tetanux Ab (Each Class) --- 116،000 

91 --- )Lyme(IgG or IgM Anti 181،500 --- هرکدام به تنهایی 

92 --- NGAL --- 121،000 
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  کد   ردیف
 بین المللی

 سرولوژي و ایمنولوژي: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

93 --- H. pylori Stool Ag --- 169،400 

94 --- Interlukines 96،800 --- هر کدام به تنهایی 

95 --- P١٦ --- 242،000 

96 --- CISH )تکنیک با قابل قبول مانند داك FDA( --- 2،420،000 

 ردیف
  کد

 بین المللی
 میکروب شناسی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

97 --- Ureoplasma Urealyticum Culture --- 111،100 

98 --- Mycoplasma Hominis Culture --- 111،100 

 BK  --- 133،300 تست افتراقی  --- 99

 33،100 --- کشت آمیب --- 100

 55،300 --- کشت ترشح گلو از نظر دیفتري --- 101
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 ردیف
  کد

 بین المللی
 میکروب شناسی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 42،100 --- کشت لیستریا --- 102

 55،300 --- کشت بروسال روي محیط کاستانیدا --- 103

104 --- UBT (Urea Breath Test)  555،900 --- 14با استفاده از کربن 

105 ---  E- Test 222،300 ---  براي هر آنتی بیوتیک 

 126،600 --- تشخیص عوامل بیماري زا با تکنیک فلورسانت  87260 106

ژنوتیپ 6حداقل  --- 107  HPV Genotyping --- 1،452،000 

108 --- MAR Test (IgG) --- 177،800 

109 --- MAR Test (IgA) --- 177،800 

110 --- MAR Test (IgM) --- 177،800 

111 --- Semen Analysis  96،800 --- با استفاده از دستگاه هاي خودکار 

112 --- Urea Breath Test --- 387،200 

113 --- Sperm Washing (Swim Down Method) --- 302،500 

114 --- Sperm Washing (Swim Up Method) --- 242،000 



   خدمات آزمایشگاهی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تشخیصی و درمانیراهنماي تعرفه هاي خدمات  
  

- 139 - 

  کد  ردیف
 بین المللی

 پزشکی قانونی: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 DNA مولکول STR منطقه 16بررسی خویشاوندي از طریق بررسی  --- 115
 1،361،300 ---  به ازاي هر فرد

 1،497،400 ---  میتوکندري به ازاي هر نفر DNA بررسی خویشاوندي از طریق بررسی --- 116

 1،769،600 ---  به ازاي هر نفر YSTR بررسی خویشاوندي از طریق بررسی --- 117

 1،361،300 ---  به ازاي هر نمونه DNA Typing تطبیق نمونه ها از طریق --- 118

 1،769،600 --- به ازاي هر نمونه  Y-STRتطبیق نمونه ها از طریق  --- 119

 816،800 ---  تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه --- 120

 108،900 --- تعیین گروه خون لکه و مو  --- 121

 108،900 --- تجسس اسپرم در البسه و سوابها  --- 122

 95،300 --- تعیین گروه خونی اسپرم  --- 123

 95،300 --- آنتی بادي پالکتی به روش االیزا  86022 124

 122،500 --- آفرزیس درمانی براي هر جزء و هر واحد خون  --- 125
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  کد  ردیف
 بین المللی

 شناسی تشریحیآسیب : نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 25،300 ---  حق فنی خدمات آسیب شناسی تشریحی --- 126

  کد  ردیف
 بین المللی

 تست هاي غربالگري: نوع خدمت

تعرفه  
دولتی 

 )ریال(

  تعرفه خصوصی 
  )ریال(

 PADA+Free Bet( --- 420،500( دابل مارکر براي غربالگري سندرم داون شامل --- 127

     تریپل مارکر براي غربالگري سندروم داون  --- 128
  aFP+Betatiter+unconjocated Steril --- 540،100 

  کوادروپل مارکر براي غربالگري سندروم داون شامل  ---  129
 inhibiniA+ aFP+Beta titer+Unconjucated Steriol 

--- 1،184،700 
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  )فصل پنجم(
  

  گلوبال ژنتیک تعرفه خدمات 
  1391سال 

  
  
  



   گلوبال ژنتیک -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال راهنماي تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی 
  

- 142 - 

  :1391سال  تعرفه هاي گلوبال ژنتیک بخش دولتی

 تعرفه تشخیص پیش از تولد ردیف

 )ریال(تعرفه دولتی

  مرحله اول
 تعیین نوع موتاسیون  

  تعیینمرحله دوم 
 وضعیت نهایی جنین 

 2،565،900 6،019،800 بتا تاالسمی 1

 2،674،700 4،332،900   2و1نوع ) SMA(آتروفی عضالنی اسپینال 2

 Sickle Cell Anemia ( 3،555،900 2،176،400( آنمی داسی شکل  3

شکننده، هانتینگتون، ) X(بیماري هاي ناشی از تکرارها  4
 2،158،800 2،988،000 دیستروفی، میوتونیک

  
     :توضیحات

در اولین مراجعه بیمار به آزمایشگاه مجموع هزینه هاي مرحله اول و دوم قابل محاسبه بوده و براي نوبتهاي  •
 .بعدي در صورت مراجعه به همان آزمایشگاه فقط هزینه مرحله دوم قابل محاسبه است
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 تعرفه تشخیص پیش از تولد بیماریهاي ردیف

 )ریال(تعرفه دولتی 

مرحله اول تعیین 
 نوع موتاسیون

مرحله دوم 
تعیین 
 جنسیت

مرحله سوم تعیین وضعیت 
 نهایی جنین

  2،665،900 848،200 4،720،200  نقص هاي انعقادي 5

روش حذف ژنی قابل بررسی  بیماري هایی که با 6
 3،209،000 848،200 6،398،100 تاالسمی آلفا دوشن، بیکر، هستند

 :توضیحات
 .مرحله سوم فقط زمانی که جنین پسر باشد انجام شده و هزینه آن قابل پرداخت خواهد بود -1
در اولین مراجعه بیمار به آزمایشگاه، هزینه هاي مرحله اول و دوم و حسب مورد مرحله سوم قابل محاسبه  - 2

فقط مرحله دوم و حسب مورد مرحله سوم قابل بوده و براي نوبتهاي بعدي در صورت مراجعه به همان آزمایشگاه، 
 .پرداخت خواهد بود
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 :1391سال  خصوصیتعرفه هاي گلوبال ژنتیک بخش 

 تعرفه تشخیص پیش از تولد ردیف

  )ریال(تعرفه خصوصی 

  مرحله اول
 تعیین نوع موتاسیون  

  مرحله دوم تعیین
 وضعیت نهایی جنین 

 4،939،400 13،360،100 بتا تاالسمی 1

 5،321،700 8،544،200   2و1نوع ) SMA(آتروفی عضالنی اسپینال 2

 Sicle Cell Anemia ( 5،965،300 3،588،400( آنمی داسی شکل  3

شکننده، هانتینگتون، ) X(بیماري هاي ناشی از تکرارها 4
 4،150،000 4،955،500 دیستروفی، میوتونیک

     :توضیحات

آزمایشگاه مجموع هزینه هاي مرحله اول و دوم قابل محاسبه بوده و براي نوبتهاي در اولین مراجعه بیمار به  •
 .بعدي در صورت مراجعه به همان آزمایشگاه فقط هزینه مرحله دوم قابل محاسبه است
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 تعرفه تشخیص پیش از تولد بیماریهاي ردیف

  )ریال(تعرفه خصوصی 

مرحله اول تعیین 
 نوع موتاسیون

مرحله دوم 
تعیین 
 جنسیت

مرحله سوم تعیین وضعیت 
 نهایی جنین

 A,B( 11،012،200 2،077،100 5،769،900 هموفیلی(نقص هاي انعقادي  5

روش حذف ژنی قابل بررسی  بیماري هایی که با 6
  5،604،800 2،081،600 11،743،500 تاالسمی آلفا دوشن، بیکر، هستند

  :توضیحات
 .جنین پسر باشد انجام شده و هزینه آن قابل پرداخت خواهد بودمرحله سوم فقط زمانی که  .1
در اولین مراجعه بیمار به آزمایشگاه، هزینه هاي مرحله اول و دوم و حسب مورد مرحله سوم قابل محاسبه  .2

بوده و براي نوبت هاي بعدي در صورت مراجعه به همان آزمایشگاه، فقط مرحله دوم و حسب مورد مرحله سوم قابل 
 .پرداخت خواهد بود
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  )فصل ششم( 
  

   در بیمارستان هاي دولتی) هتلینگ(تعرفه هزینه اقامت 
  1391سال
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  ولتیجدول نرخ هزینه هتلینگ در بخش د

  
  

درجه 
ارزشیابی 
 بیمارستان

یک تختی 
برابر سه  2(

 )تختی

دوتختی 
برابر  1,5(

 )سه تختی

سه تختی 
 وبیشتر

هزینه 
همراه در 

مراکز 
 دولتی

 نوزاد سالم 
نوزاد بیمار 
 سطح دوم 

تخت بیمار 
 سوختگی

تخت بیمار 
 روانی

تخت بخش 
C.C.U 

تخت بخش 
POST 
C.C.U 

  تخت بخش 
I.C.U ،جنرال

Ped ICU ،
RICU 
NICU ، 

BICU 

 2،067،000 1،879،000 738،000 939،000 404،000 1،429،000 284،000 203،000 180،000 405،000 608،000 810،000 یک

 1،654،000 1،503،000 590،000 751،000 323،000 1،143،000 227،000 162،000 144،000 324،000 486،000 648،000 دو

 1،240،000 1،127،000 443،000 563،000 242،000 857،000 170،000 122،000 108،000 243،000 365،000 486،000 سه

 827،000 752،000 295،000 376،000 162،000 572،000 114،000 81،000 72،000 162،000 243،000 324،000  چهار
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  )فصل هفتم(
  

  در بیمارستان هاي خصوصی ) هتلینگ(تعرفه هزینه اقامت 
  1391سال 
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  جدول نرخ هزینه هتلینگ در بخش خصوصی 

  

درجه 
ارزشیابی 
 بیمارستان

 دوتختی  یک تختی
سه تختی 
 وبیشتر

نوزاد 
 سالم 

نوزاد 
بیمار 

 سطح دوم 

تخت بیمار 
 سوختگی

تخت 
بیمار 
 روانی

تخت بخش 
POST 
C.C.U 

  تخت بخش
C.C.U  

تخت بخش 
I.C.U 

جنرال، 
Ped ICU  

N.I.C.U و 
RICU 

تخت 
BICU 

 5،800،000 5،220،000 3،335،000 2،610،000 1،450،000 4،350،000 1،450،000 1،015،000 1،450،000 2،030،000 2،610،000 یک

 4،640،000 4،176،000 2،668،000 2،088،000 1،160،000 3،480،000 1،160،000 812،000 1،160،000 1،624،000 2،088،000 دو

 3،480،000 3،132،000 2،001،000 1،566،000 870،000 2،610،000 870،000 609،000 870،000 1،218،000 1،566،000 سه

 2،320،000 2،088،000 1،334،000 1،044،000 580،000 1،740،000 580،000 406،000 580،000 812،000 1،044،000  چهار
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  )فصل هشتم(
  

  اعمال شایع جراحی تعرفه گلوبال  مورد 90
  1391سال 
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  مورد تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی  90

یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

 

حد
وا

 
شی

یهو
ب

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

1 

 

ناخن فرو (اکسیزیون بستر ناخن ناقص یا کامل 
با یا بدون بازسازي بستر ناخن ) رفته در گوشت

 )ساده یا مشکل(
5/2  4/2  701،500 667،200 632،800 598،500 

2 
با یا بدون (اکسیزیون سینوس پایلونیدال 

1/11 8 )ترمیم  3،166،700 2،952،000 2،737،400 2،522،700 

3 
با یا بدون (ماستکتومی رادیکال یا مدیفیه 

 5،821،200 6،302،100 6،782،900  7،263،700 16 19 )برداشتن غدد لنفاوي

4 
بیوپسی و برداشتن توده هاي پستان یا 

8/6 5 ماستکتومی ناقص   2،011،200 1،882،500 1،753،700 1،624،900 

7/7 5 جا اندازي شکستگی بینی به روش بسته 5  1،733،100 1،630،100 1،527،100 1،424،000 

6 
جااندازي شکستگی بینی به طور باز با فیکساسیون 

 2،102،300 2،239،600 2،377،000 2،514،400 10 9 بدون شکستگی سپتوماستخوانی داخل و یا خارج  
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

7 
درمان شکستگی بازبینی پیچیده با فیکساسیون 

 3،680،500 3،843،700 4،006،800 4،169،900 8/14 18 همراه با جا اندازي شکستگی بینی

 1،173،700 1،293،900 1،414،100 1،534،300 7 9/3 جااندازي در رفتگی شانه با بیهوشی 8

9 
سوپرا کندیلر و ترانس جااندازي شکستگی بسته 

 1،394،900 1،515،100 1،635،300 1،755،500 7 3/5 کندیلر

10 
شکستگی دوبل ساعد، جا اندازي باز با ثابت 

 4،253،100 4،613،700 4،974،300 5،334،900 1/12 13 کردن استخوان

11 
شکستگی ساعد، دیستال رادیوس، جا اندازي با 

 1،211،000 1،296،800 1،382،700 1،468،600 3/4 5 دستکاري بسته ساده یا مشکل

12 
آمپوتاسیون انگشت شست یا بند انگشت 

 1،918،300 2،072،900 2،227،400 2،382،000 9/8 7 )با یا بدون فالپ( دست یا پا ) منفرد(
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

13 
جا ) شامل سوپرا کوندیل(شکستگی تنه فمور

 3،586،900 4،239،400 4،891،900 5،544،500 7/8 5/7 اندازي بسته

14 
باز، جا اندازي باز  شکستگی تنه فمور بسته یا

 6،296،100 6،974،400 7،652،700 8،331،000 8/13 20 )با یا بدون تثبیت استخوان(

 1،926،700 2،132،800 2،338،800 2،544،900 8 5/5 جا اندازي شکستگی بسته تنه تیبیا و فیبوال 15
 3،150،100 3،467،800 3،785،500 4،103،100 4/10 5/9 جااندازي شکستگی باز تنه تیبیا و فیبوال 16

17 
ترمیم تیغه بینی با یا بدون کاشت غضروف 

 2،646،700 2،818،400 2،990،100 3،161،800 5/11 10 )سپتوپالستی(

18 
 - انسیزیون سینوس رادیکال یک طرفه کالدول

 )با  یا بدون برداشتن پولیپ(لوك 
52/13 7/12 3،627،100 3،464،000 3،300،800 3،137،700 

 1،909،500 2،141،300 2،373،200 2،605،000 1/4 7/4 برونکوسکوپی تشخیصی  19
 5،755،100 6،296،000 6،836،900 7،377،800 5/18 16 اسپلنکتومی یا ترمیم پارگی آن 20
 1،849،700 1،987،100 2،124،400 2،261،800 5/10 5/5 تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی در هر سنی 21
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

 1،369،500 1،498،300 1،627،100 1،755،800 5/9 9/2 سنی هر در ثانویه یا اولیه آدنوئیدکتومی 22
 3،352،600 3،507،100 3،661،700 3،816،200 3/13 2/15 رزکسیون رادیکال لوزه و پیالرها 23

24 
  آنترولیز یا انسداد روده یا دئودنوستومی یا 

 5،728،100 6،191،800 6،655،400 7،119،100 2/16 15 ژژنوستومی یا انتروتومی یا ولولوس

25 
با یا بدون (آپاندکتومی یا پریتونیت یا هردو 

 3،953،800 4،228،500 4،503،300 4،778،000 8/12 11 )درناژ آبسه

26 
هموروئید هر نوع و هر روش، ساده یا پیچیده 

فیستولکتومی با یا بدون با یا بدون (
 )فیشرکتومی

51/8 6/9 3،262،000 3،038،800 2،815،500 2،592،300 

27 
یا ) با یا بدون کالنژیوگرافی(کوله سیستکتومی 

 5،617،600 6،124،200 6،630،800 7،137،300 6/17 15 اکسپلوریزاسیون مجاري صفراوي
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

28 
با یا بدون (فتق اینگوینال یک طرفه از هر نوع 

اکسیزیون هیدروسل یا اسپرماتوسل به جز فتق 
 )   اینگوینال مختنق

52/9 1/10 3،470،700 3،264،700 3،058،600 2،852،500 

 3،003،400 3،218،100 3،432،700 3،647،400 1/12 10 فتق اینگوینال مختنق یک طرفه 29

نافی، اپیگا (فتق جدار قدامی شکم از هر نوع  30
 3،603،600 3،861،200 4،118،800 4،376،400 8/12 52/11 )ستریک، اشپیگل

31 
نفرولیتوتومی، درآوردن هر نوع سنگ کلیه به 

 6،925،500 7،432،000 7،938،600 8،445،200 2/18 25 هر شکل

32 
نفرکتومی، شامل اورترکتومی ناقص با هر روش 

 7،539،500 8،114،700 8،690،000 9،265،300 1/18 25 شامل برداشت دنده

33 
سیستواورتروسکوپی با کاتتریزاسیون حالب در 

 1،459،700 1،597،100 1،734،400 1،871،800 4/5 3 )با یا بدون نمونه برداري(بیمارستان 

34 
با یا بدون (رزکسیون پروستات از داخل مجرا 

 5،701،400 6،096،400 6،491،300 6،886،300 6/14 20 )سیستوسکوپی و نظایر آن
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

35 
با یا بدون فتق یک (اورکیوپکسی از هر نوع 

 2،884،000 3،081،500 3،279،000 3،476،400 6/10 11 )طرفه

بدون (زایمان توسط پزشک به هر شکل  36
 2،535،500 2،655،700 2،775،900 2،896،100 - 15 )محاسبه تخت روز نوزاد

  .شد خواهد اضافه 36 ردیف به نوزاد روز تخت
 شد خواهد محاسبه متولدین تعداد به هزینه قلویی چند صورت در :1 تبصره

  .شد نخواهد اضافه فوق مبلغ نوزاد فوت درصورت و
 مادر، ترخیص از پس نوزاد بستري یا نوزاد بودن بیمار صورت در :2 تبصره
 .شد خواهد محاسبه جداگانه نوزاد هزینه

301،300 240،400 181،000 120،200 

 2،442،500 2،674،300 2،906،100 3،138،000 7/8 8 رزکسیون یا ترمیم هیدروسل یک طرفه 37

38 
با یا بدون (اکسیزیون واریکوسل از راه شکم 

6/10 9/5 )ترمیم فتق  3،269،000 3،097،300 2،925،600 2،753،900 

39 
با یا بدون نمونه برداري (پروستاتکتومی رادیکال 

1/22 26 )از غدد لنفاوي  10،207،700 9،649،600 9،091،500 8،533،400 
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

اعمال تعرفه 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

40 
کولپوپرینئورافی، بخیه ضایعه واژن و یا پرینه 

2/7 6/5 )غیر مامایی(  2،163،400 2،043،200 1،923،000 1،802،800 

3/11 8 کولپورافی خلفی، ترمیم رکتوسل 41  3،247،800 3،058،900 2،870،100 2،681،200 

42 
با یا بدون (ترمیم کولپورافی قدامی خلفی 

2/14 11  )ترمیم انتروسل  5،217،400 4،874،000 4،530،500 4،187،100 

43 
غیر (دیالتاسیون و کورتاژ تشخیصی و یا درمانی

 1،441،000 1،561،200 1،681،400 1،801،600 7 4 )مامایی

44 
با یا بدون برداشتن (هیسترکتومی کامل 

  یا ) تخمدانها
 کولپواورتروسیستوسکوپی

17 6/15  6،601،300 6،197،800 5،794،200 5،390،700 

45 
با یا (رزکسیون تخمدان یک طرفه یا دو طرفه 

3/13 10/5 )بدون  کیست به هر شکل  4،536،900 4،279،300 4،021،700 3،764،100 
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

46 
حاملگی داخل لوله اي از راه شکم یا مهبل 

8/13 14 )با یا بدون اووفورکتومی(همراه با سالپنژکتومی   5،606،300 5،271،500 4،936،600 4،601،800 

47 
بدون محاسبه تخت روز (سزارین به هر طریق 

4/14 17 )نوزاد  5،129،800 4،889،400 4،649،000 4،408،600 

 602،500 267،100 356،200 445،200 اضافه خواهد شد 47تخت روز نوزاد که به تعرفه گلوبال ردیف 

48 
با یا بدون (سقط قانونی به روش جراحی 

2/7 6 )دیالتاسیون وکورتاژ  1،955،100 1،826،300 1،697،500 1،568،700 

 5،544،400 5،990،800 6،437،300 6،883،800 17 19 تیروئیدکتومی توتال 49

2/18 17 تیروئیدکتومی ساب توتال 50  6،615،700 6،229،400 5،843،000 5،456،600 
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

2/23 24 جاهاي دیگر شنت ونتریکول به صفاق یا پلور یا 51  11،923،600 11،019،400 10،115،200 9،211،700 

52 
اکسیزیون فتق بین مهره اي یک یا دو طرفه 

5/22 30 کمري  8،628،200 8،147،300 7،666،500 7،185،700 

53 
فاستکتومی یا فورامینوتومی یک طرفه یا دو 

8/20 32 طرفه گردنی، پشتی، کمري  10،044،500 9،426،300 8،808،100 8،189،900 

54 
نورولیز هر عصب در مچ دست یا باز و یا ساق 

6/7 9 پا، یک طرفه  2،746،200 2،591،600 2،437،100 2،282،500 

2/2 20 )غیر لیزري(کراتوتومی شعاعی  55  3،034،100 3،016،900 2،999،700 2،982،600 

56 
با یا (داخل یا خارج کپسولی  آوردن عدسی، در

1/16 20 )آیریدکتومیبدون   5،250،100 5،052،600 4،855،200 4،657،700 

57 
درآوردن عدسی، داخل و خارج کپسولی  با 

 6،132،700 6،321،600 6،510،500 6،699،300 15 28 گذاشتن لنز

5/13 18  )یک یا دو چشم به هر طریق(استرابیسم  58  4،698،300 4،526،600 4،354،900 4،183،200 
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یف
رد

 

 عمل جراحینام 

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

59 
با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا (تمپانوپالستی 

 6،401،500 6،684،800 6،968،200 7،251،500 21 25 )بازسازي زنجیره استخوانیبدون 

 719،400 770،900 822،400 873،900 7  13 )داخلیبراساس کاي (معاینه چشم زیر بیهوشی  60
 1،811،800 1،940،600 2،069،400 2،198،100 8/5 4 عمیق پلیت یا میل میخ، پین، سیم، آوردن در 61

62 
 با اندازي جا بسته اولنا و رادیوس تنه شکستگی
 1،394،400 1،488،900 1،583،300 1،677،800 7/3 5/9  دستکاري

63 
 گردن یا پروگزیمال انتهاي باز یا بسته شکستگی

 7،712،800 8،416،800 9،120،900 9،824،900 19/9 27  پروتز با داخلی تثبیت باز اندازي جا فمور،

64 
 هر در وریدي و شریانی مستقیم آناستوموز
 4،437،200 4،866،500 5،295،800 5،725،100 2/5 13 محلی

65 
 تشخیصی، فوقانی، گوارش دستگاه آندوسکوپی
 997،800 1،100،800 1،203،900 1،306،900 0/1 4/2  بستري مستلزم

66 
 داخل ایسکورکتال، آبسه درناژ و انسیزیون
 2،671،400 2،886،000 3،100،700 3،315،300 10/1 10  عضالنی زیر فیستولکتمومی با همراه جداري،
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

 1،613،700 1،742،500 1،871،300 2،000،100 8/5 4  اسفنکترتومی بدون یا با کتومی فیشر 67
 2،527،900 2،673،900 2،819،900 2،965،800 10/1 10  متعدد یا مشکل عضالنی زیر فیستولکتومی 68

69 
 یک ران کشاله انسیزیون با فمورال فتق ترمیم
 2،881،700 3،070،600 3،259،400 3،448،300 10 8/9  طرفه

70 
 دو ران کشاله انسیزیون با فمورال فتق ترمیم
 3،689،600 3،904،200 4،118،900 4،333،500 13/8 14/5  روشی هر با راجعه طرفه

 5،801،000 6،247،400 6،693،900 7،140،400 16/7 19/6  حالب فوقانی سوم یک ارترولیتوتومی 71
 5،696،700 6،134،600 6،572،500 7،010،400 16/8 20  حالب تحتانی سوم یک اروترولیتوتومی 72

 برداشتن و فولگوراسیون با سیستواورتروسکوپی 73
 4،930،000 5،273،400 5،616،900 5،960،300 13/7 18 مثانه بزرگ تومورهاي

 2،791،800 2،972،100 3،152،400 3،332،700 9/5 8 داخلی اورتروتومی مستقیم، سیستواورتروسکوپی 74
 2،760،700 2،941،000 3،121،300 3،301،600 11/1 7/5 حالب سنگ برداشتن با سیستواورتروسکوپی 75
 2،580،900 2،735،500 2،890،000 3،044،600 9/3 8 وریدهاي بستن با واریکوسل اکسیزیون 76
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  )مستقل عمل( واریکوسل براي اسپرماتیک

یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

تعرفه اعمال 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

 6،357،500 6،786،800 7،216،100 7،645،400 16/6 20 اي مرحله دو یا یک سوپراپوبیک پروستاتکتومی 77

78 
 از بعد خونریزي براي کورتاژ و دیالتاسیون

 زایمان براي شدن بستري نوبت همان در زایمان
 )مستقل عمل(

4/2 4/1 1،757،000 1،619،600 1،482،300 1،344،900 

 2،158،900 2،313،400 2،468،000 2،622،500 7/9 9/5 )لش یا شیرودکار عمل( تراکلوپالستی 79

80 
 تومور اکسیزیون متعدد، یا منفرد میومکتومی
 3،733،000 3،921،900 4،110،800 4،299،700 13/4 12 )مستقل عمل( شکم راه از رحم فیبروئید

81 
 کلپواورتر با واژن راه از هیسترکتومی
 6،291،400 6،634،900 6،978،300 7،321،800 17 22 )کرانتر – مارچتی مارشال روش( وسیستوپکسی

82 
 فولگوراسیون بدون یا با تشخیصی الپاراسکوپی

 و ها چسبندگی رفع بدون یا با تخمدان ضایعات
 متعدد یا منفرد آسپیراسیون و برداري نمونه

9 12 3،320،800 3،123،300 2،925،800 2،728،300 
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یف
رد

 

 نام عمل جراحی

حی
جرا

حد 
وا

شی 
یهو

د ب
واح

 

اعمال تعرفه 
جراحی گلوبال 

  91سال 
 درجه یک 

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه دو 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

گلوبال سال  
 درجه  سه 91

تعرفه اعمال 
  جراحی

 91گلوبال سال  
 درجه  چهار

 یا اکسترادورال چادرینه باالي تجسسی کرانیوتومی 83
 10،372،200 11،016،100 11،660،100 12،304،000 22/2 36 هماتوم تخلیه بدون یا با دورال ساب

84 
 رزکسیون با شده سوراخ اسکلرا یا و قرنیه پارگی ترمیم

 4،485،600 4،889،200 5،292،700 5،696،200 14/2 15 یووآ بافت دادن قرار خود درجاي یا
 1،536،600 1،665،400 1،794،100 1،922،900 6 7  یا تغییر محل پتریجیوم با یا بدون گرافت اکسیزیون 85
 3،732،900 3،904،700 4،076،400 4،248،100 12/4 16  خارجی ترابکولکتومی 86
به دنبال (عدسی داخل چشمی بطور ثانویه  گذاردن 87

 4،515،100 4،721،100 4،927،200 5،133،300 12/6 20  )برداشتن عدسی

شاالزیون مستلزم بستري شدن منفرد یا  اکسیزیون 88
 786،000 897،700 1،009،300 1،120،900 4 2  متعدد در یک یا بیش از یک پلک

 3،586،200 3،775،100 3،964،000 4،152،900 12 15 داکریوسیستورینوستومی  89
 1،118،800 1،170،300 1،221،800 1،273،300 9 4 میل زدن مجراي نازوالکریمال  90
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  )نهمفصل (
    فهرست ضرایب تعرفه خدمات دندانپزشکی

  1391سال 
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  . خواهد بودریال ) 2300( دو هزار و سیصددر بخش دولتی معادل  )1391(دندانپزشکی  تعرفهضریب  -
  . ریال خواهد بود) 6000( شش هزارمعادل  خصوصیدر بخش ) 1391(ضریب تعرفه دندانپزشکی  -
  .خواهد بود پزشکان عمومیویزیت برابر  ،حق ویزیت دندانپزشکان عمومی -
  . می باشد برابر پزشکان متخصص سایر رده هاي علمی ،حق ویزیت دندانپزشکان متخصص -

  :   دندان بیماریهاي دهان وو  خدمات تشخیصی
  .گردد معادل ویزیت محاسبه می ،لزوم تجویز دارو معاینه روتین و در صورت -
  .گردد واحد دندانپزشکی محاسبه می 10معادل  ،تشخیص و طرح درمان اولیه -
 :به شرح ذیل مالك عمل خواهد بود و مطابق با تعرفه هاي خدمات رادیولوژي ،هاي مختلف دندان رادیوگرافی -
  
  

 



   خدمات دندانپزشکی -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانیراهنماي  
  

- 166  - 

  واحد دندانپزشکی  خدمات جراحی
  15  دندان قدامیبیرون آوردن یک 

  20  بیرون آوردن یک دندان خلفی
  50  بیرون آوردن دندان عقل معمولی

  100  در آوردن دندان هاي نهفته و ریشه باقیمانده در نسج نرم
  250  جراحی دندان نهفته و ریشه باقیمانده در استخوان

  10  )دراي ساکت(درمان استئیت 
  200  سیم بندي دندان ها با آرچ وایر

  20  بازکردن آبسه دهان
  150  دهان 4/1آلوئوپالستی 
  100  فرنکتومی

  250  جراحی تومورهاي کوچک داخل استخوان
  100  برداشتن تومورهاي نسج نرم
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  واحد دندانپزشکی  خدمات جراحی
  200  دهان 4/1عمیق کردن وستیول 

  300  درمان شکستگی فک به روش جراحی باز
  50  جا انداختن در رفتگی مفصل

  300  استئوتومی
  واحد دندانپزشکی  خدمات پریو

  20  جرمگیري باالي لثه هر فک
  40  جرمگیري زیر لثه هر فک

  10  بروساژ هر فک
  200  فک 2/1ژنژیوکتومی 

  200  فک 2/1فالپ 
  300  پیوند لثه
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  واحد دندانپزشکی  خدمات روت کانال تراپی
  80  )گرددپرکردن تاج جداگانه محاسبه می (پولپوتومی 

  100  )درمان ریشه جداگانه محاسبه می گردد(پولپکتومی هر ریشه 
  100  )درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه می گردد(رزکسیون آپیکال 

  واحد دندانپزشکی  خدمات ترمیمی
  50  پرکردن حفره یک سطحی
  60  پرکردن حفره دو سطحی
  70  پرکردن حرفه سه سطحی

  دندانپزشکیواحد   خدمات ترمیمی
  10  اچ جهت کامپوزیت سلف کیور
  20  اچ جهت کامپوزیت الیت کیور

  10  پین داخل عاجی به ازاي هر پین
  20  پین داخل ریشه به ازاي هر پین
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  واحد دندانپزشکی  خدمات ارتودنسی
  400  )متحرك(پالك ارتودنسی براي ناهنجاري دندانی هر فک

  600  )متحرك(فک دستگاه ارتودنسی با پیچ ارتودنسی هر
  200  دستگاههاي عادت شکن

  واحد دندانپزشکی  خدمات پروتز
  1000  )کامل هر دو فک( دست دندان

  600  )کامل یک فک(نیم دست دندان
  600  پالك کرم کبالت

  200  پارسیل اکریلی تا پنج دندان
  10  )هر دندان اضافه به ازاي(پارسیل اکریلی

  30  )دندانپزشکاجرت (تعمیر پروتز شکسته 
  80  )اجرت دندانپزشک(ریالین 

  300  )اجرت دندانپزشک(کرون فلزي و سرامیک هر واحد 
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  واحد دندانپزشکی  خدمات پروتز
  100  )اجرت دندانپزشک(پست ریختگی 

  200  )اجرت دندانپزشک(اینله وانله 
  300  )اجرت دندانپزشک(مریلند 

  100  )اجرت دندانپزشک(نایت گارد دو فک 
  واحد دندانپزشکی  خدمات دندانپزشکی اطفال

  200  اسپیس مینتینر متحرك
  300  )ثابت sm(اسپیس مینتینر ثابت 

SS 100 کرون  
  20  فلوراید تراپی هر فک

  20  فیشور سیلنت هر دندان
  اضافه بر تعرفه بزرگساالن% 20سایر درمانها براي اطفال 
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  واحد دندانپزشکی  ريتعرفه خدمات البراتوا

  )پروتز کامل(دست دندان - 1
  40  ریختن قالب اولیه و ساختن تري اختصاصی 

  60  ریختن قالب اصلی و چیدن دندان ها
  40 پختن و پرداخت نهایی

  پارسیل متحرك فلزي –2
  20  ریختن قالب اولیه و ساختن تري اختصاصی با مواد مصرفی
  40  ها جهت امتحانریختن قالب نهایی و ساختن اسکلت فلزي با چیدن دندان 

  20 پختن و پرداخت نهایی
  پارسیل متحرك اکریلیک –3

  50  )واحد اضافه می شود 10براي هر دندان اضافی (دندان  5تا حداکثر 
  20  تعمیر پروتز شکسته

  40  ریالین دو فک
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  پارسیل متحرك اکریلیک –3
  50  نایت گارد هر فک

 
  :وضیحاتت
شـامل اجـرت دندانپزشـک بـوده و بهـاء مـواد و وسـایل         ضرایب کاي مندرج در جداول خدمات دندانپزشکی  .1

 .مصرفی براي دندانپزشک جداگانه محاسبه می گردد
ضرایب کاي مندرج در جداول خدمات البراتواري شامل اجرت البراتوار بوده و بهاء مواد و وسایل مصرفی بـراي   .2

  .می گرددالبراتوار جداگانه محاسبه 

در حد شـرح  داراي مجوز فعالیت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمک دندانپزشکان تجربی  .3
  .را دریافت می دارند هاي مندرج در جداول تعرفه%  50 تعیین شده وظایف

  .اضافه دریافت می دارند%  50متخصصین در درمانهاي مربوط به رشته تخصصی خود  .4
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  )دهمفصل (
  تعرفه خدمات درمانگاهی 

  1391سال 
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 نام خدمت  ردیف

تعرفه بخش دولتی در  سال 
1391 

تعرفه بخش خصوصی در  سال 
 توضیحات   1391

 غیرپزشک پزشک  غیرپزشک پزشک 

 14،000 20،000 11،000 15،000 جلدي دارو داخل عضله یا زیر یق درمانیتزر 1

طبق بخشنامه شماره 
 06/10/1386مورخ 358408

تعرفه تزریقات براي غیر 
محاسبه % 70پزشک معادل 

  .می گردد
گ به طور جداگانه هزینه سرن

 .باشد قابل محاسبه می

 17،000 24،000 12،000 17،000 تزریق درمانی دارو داخل شریانی   2

 22،000 32،000 16،000 23،000 تزریق درمانی دارو داخل وریدي  3

 14،000 20،000 11،000 15،000 هر تزریق داخل عضله، آنتی بیوتیک  4

5 
انفوزیون وریدي توسط پزشک یا زیر نظر 

 34،000 49،000 25،000 35،000 )وصل سرم(مستقیم وي تا یک ساعت

 22،000 32،000 16،000 23،000 ساعت  8هر ساعت اضافه تا  6

 20،000 28،000 14،000 20،000 پانسمان مختصر 7

 - 266،000 - 74،000 سانتی متر 2,5تا )بخیه(ترمیم پوست ساده  8

دستکش و نخ بخیه جزء لوازم 
 مصرفی قابل احتساب می باشد

 - 373،000 - 104،000 سانتی متر 7,5تا  2,5ترمیم پوست ساده  9

10 
ختنه در تمامی سطوح سنی و بصورت 

 - 1،332،000 - 370،000 گلوبال
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  )یازدهمفصل (
  

  هیات علمی تمام وقت جغرافیاییتعرفه هاي ویزیت اعضاء 
  در بخش دولتیهاي علوم پزشکی کشور  دانشگاه/دانشکده

  1391سال 
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  ویزیت اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیاییفه تعر     
  هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه/دانشکده

 استاد دانشیار استادیار ویزیت

 متخصص

 59،000 سازمان سهم 54،000 سهم سازمان 50،000 سهم سازمان

 16،000 سهم بیمه شده 16،000 سهم بیمه شده 16،000 سهم بیمه شده

 75،000 جمع کل 70،000 جمع کل 66،000 جمع کل

  فلوشیپ
 65،400 سهم سازمان 59،300 سهم سازمان 55،200 سهم سازمان

 17،500 سهم بیمه شده 17،500 سهم بیمه شده 17،500 سهم بیمه شده
 82،900 جمع کل 76،800 جمع کل 72،700 جمع کل

فوق تخصص و 
 روانپزشک 

 73،000 سهم سازمان 66،000 سهم سازمان 61،000 سهم سازمان

 19،000 سهم بیمه شده 19،000 سهم بیمه شده 19،000 سهم بیمه شده

 92،000 جمع کل 85،000 جمع کل 80،000 جمع کل

فوق تخصص 
 روانپزشکی

 87،000 سهم سازمان 79،000 سازمانسهم  73،000 سهم سازمان

 23،000 سهم بیمه شده 23،000 سهم بیمه شده 23،000 سهم بیمه شده

 110،000 جمع کل 102،000 جمع کل 96،000 جمع کل
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  )دوازدهمفصل (
  

  بخشنامه هاي ابالغی  
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  د5506/400 : شماره                                                                                                                                                                    
  26/4/1391 :تاریخ                                                                                                                                        

 

 ...کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه کلیه محترم ریاست
 سالم علیکم 

هـ مورخ  48289ت /79102 ؛ و با تقدیم احترام، به پیوست تصویب نامه شماره)ص(آل محمد و با صلوات بر محمد        
و تصویب نامه 1391هیئت محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی  25/04/1391

در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هیئت محترم وزیران  25/04/1391هـ مورخ  48289ت /79101 شماره 
  .جهت استحضار و بهره برداري و ابالغ به کلیه واحدهاي تابعه ارسال می گردد 1391در بخش خصوصی در سال 

در خاتمه الزم به ذکر است، با توجه به اسناد تحویلی ماه هاي ابتدایی سال جاري مراکز درمانی به سازمان هاي بیمه گر 
) گلوبال(منضم به تعرفه اعمال جراحی شایع  90-91مل نحوه محاسبه مابه التفاوت تعرفه سال هاي پایه، دستورالع

  .متعاقباً اعالم و در اسرع وقت ابالغ خواهد گردید
  امامی رضويدکتر سید حسن                                                                                                            

  معاون درمان                                                                                       
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  د5537/400 : شماره                                                                                                                                                                    
  27/4/1391 :تاریخ                                                                                                                                     

 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم یسیر
  سالم علیکم 

احتراماً با عنایت به سواالت مکرر برخی از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور ؛ )ص(با صلوات بر محمد و آل محمد        
به استحضارمی رساند؛  26/4/1391د مورخ 5506/400در خصوص قابلیت استناد به فایلهاي پیوستی بخشنامه شماره 

ممهور به امضاي معاون اول محترم رییس جمهور  )pdf( تابعه صرفاً فایلهايفایل قابل استناد جهت ابالغ به واحدهاي 
  .خواهد بود) پیوست مجدد(

  .  پیوستی در بخشنامه مذکور غیر قابل استناد می باشند word بدیهی است فایلهاي
در خاتمه الزم به ذکر است؛ در صورت خوانا نبودن ارقام مندرج در متن مصوبات پیوست، شایسته است به سایت  

  .مراجعه گردد» http://medcare.behdasht.gov.ir «الکترونیکی معاونت درمان به آدرس 
  دکتر سید حسن امامی رضوي                                                                                          
  معاون درمان                                                          

  
  

http://medcare.behdasht.gov.ir
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  د5867/400:شماره                                                                                                                                     
  02/05/1391: تاریخ                                                                                                                                     

 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم یسیر
  سالم علیکم 

مورد اعمال ) 90(به پیوست لیست خدمات گلوبال نود؛ و با تقدیم احترام؛ )ص(با صلوات بر محمد و آل محمد        
جهت ابالغ به کلیه واحدهاي تابعه  1391سال ) با احتساب و اعمال رشد تعرفه هر یک از اجزاء گلوبال(شایع جراحی 

  .ارسال می گردد
  

  دکتر سید حسن امامی رضوي                                                                                                                   
  معاون درمان                                                                                                                       
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  د6077/400:شماره                                                                                                                                     
  05/05/1391: تاریخ                                                                                                                                     

  
 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم رییس

  سالم علیکم 
منعقده فی مابین  4/5/1391؛ و با تقدیم احترام؛ پیرو جلسه مشترك مورخ )ص(با صلوات بر محمد و آل محمد        

پز شکی، سازمانهاي بیمه گر پایه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و سازمان نظام پزشکی؛ توافق حاصله  در خصوص پرداخت مابه التفاوت ماههاي 

  :تصمیمات مشروحه ذیل اتخاذ گردید 1391نخست سال 

 .می باشد)1/1/1391(از تاریخ  1391ی و درمانی بخش دولتی سالزمان اجراي تعرفه هاي خدمات تشخیص )1
،  بر مبناي تعرفه 1/5/1391درمانی دانشگاهی دولتی موظفند اسناد مثبته خود را از تاریخ / مراکز آموزشی  )2

هیئت  25/4/91مورخ  هـ  48289ت /79102موضوع تصویب نامه شماره (1391هاي دولتی مصوب سال 
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بدیهی است اسناد چهار ماهه اول سال جاري، مشمول پرداخت مابه التفاوت . م نمایندتنظی) محترم وزیران
 .می گردند

توانند براي کلیه اسناد غیر تحویلی چهار ماه نخست سال جاري، نرخ تعرفه هاي  مراکز دانشگاهی دولتی می )3
ه همراه اسناد مرداد ماه را مبناي اسناد مثبته قرار دهند و نسبت به تحویل اسناد مذکور ب 1391مصوب سال 

 .  سال جاري اقدام نمایند
مراکز تشخیصی درمانی غیر دانشگاهی که با تعرفه دولتی، طرف قرارداد سازمان هاي بیمه گر می باشند،  )4

بر مبناي تعرفه هاي دولتی مصوب سال جاري تنظیم و به  1/5/1391موظفند اسناد مثبته خود را از تاریخ 
از تاریخ (بدیهی است پرداخت مابه التفاوت چهار ماهه اول سال جاري . حویل نمایندسازمان هاي بیمه گر ت

صرفاً مشمول آن دسته از مراکزي می گردند که مابه التفاوت از بیمه شدگان ) 31/4/91لغایت  1/1/91
 .دریافت نمی کنند

مبناي محاسبه خود  را 1390مراکز تشخیصی درمانی که تعرفه خصوصی مصوب هیئت محترم وزیران در سال  )5
از تاریخ (پرداخت مابه التفاوت چهار ماهه اول سال جاري ، اند و مابه التفاوت دریافت نکرده اند قرار داده

 .و با تشخیص سازمانهاي بیمه گر؛ قابل انجام خواهد بود) 31/4/91لغایت  1/1/91
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کل رقم صورتحساب ارسالی  %34/19، معادل 1391هاي نخست سال  محاسبه مابه التفاوت خدمات بستري ماه )6
 . باشد صندوق هاي بیمه گر قابل محاسبه و پرداخت می/ بر مبناي شمول بیمه هاي پایه از سوي سازمان

بر اساس تعرفه هر خدمت و در همان سرفصل  ،محاسبه مابه التفاوت خدمات سرپایی در مراکز دانشگاهی )7
 .می باشد خدمتی و متناسب با رشد سر جمع مربوطه قابل پرداخت

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابالغ مفاد این بخشنامه به کلیه واحدهاي تابعه و رعایت کامل زمان تنظیم و 
  . اقدام عاجل مبذول گردد) موضوع بند یک(صندوق هاي بیمه گر پایه / درمانی به سازمان  - تحویل اسناد مراکز آموزشی

  

  دکتر سید حسن امامی رضوي                                                                                                                   
  معاون درمان                                                                                                                       
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  د2284/400:شماره                                                                                                                                     
  19/02/1391: تاریخ                                                                                                                                     

 .... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم رییس
  سالم علیکم 

؛ و با تقدیم احترام؛ به پیوست ضمن ابالغ دستورالعمل اجرایی نحوه اداره )ص(با صلوات بر محمد و آل محمد        
هاي ویژه مقتضی است دستور فرمایند گزارش کامل کلینیک هاي موجود و در حال راه اندازي آن دانشگاه براي  کیکلین

ت طبق مفاد دستورالعمل، گزارش کامل در راستاي همچنین الزم اس. اقدامات بعدي به این معاونت ارسال نمایند
کاهش هزینه قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت،  34اجرایی شدن مفاد بند ب ماده 

هزینه هاي سالمت و افزایش دسترسی عادالنه مردم به خدمات درمانی و % 30هاي مستقیم مردم به حداکثر معادل 
سهم (ارتقاء بیمه درمان  550000 - 62سانی به بیماران سرپایی حاصل از ابالغ اعتبار ردیف شماره افزایش خدمت ر
  .ماه یک بار به این معاونت ارسال نمایند 6را هر ) کلینیک هاي ویژه

  دکتر سید حسن امامی رضوي                                                                                                                   
  معاون درمان                                                                                                                       
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  دستورالعمل اجرایی نحوه اداره کلینیک هاي ویژه دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

هزینه هاي  %30شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه هاي مستقیم مردم به حداکثر معادل به منظور تحقق 
سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، افزایش خدمت رسانی به بیماران سرپایی و ارتقاء 

به مدیریت کلینیک هاي ویژه  شاخص رضایتمندي، دانشگاه هاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور موظف
  .تابعه خود مطابق شرایط ذیل می باشند

خوانده می شود واحدي است ) کلینیک ویژه(کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی که از این پس به اختصار  .1
دولتی و مستقل که با استفاده از نیروهاي تخصصی و فوق تخصصی هیئت علمی تمام وقت فعالیت خواهد 

 .کرد
یک ها به عنوان یک واحد با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که به عنوان یک واحد درمانی دولتی این کلین .2

 .و سرپایی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اداره می شود
هدف از فعالیت کلینیک ویژه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی سرپایی با استفاده از اعضاء هیئت علمی تمام  .3

ت، ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع، بهره برداري مناسب از امکانات دانشگاه، افزایش ضریب اشغال تخت وق
بیمارستان هاي آموزشی، ایجاد دسترسی در ساعات غیر اداري براي بیماران، حفظ اعضاء هیئت علمی تمام 

 .وقت در جهت ارتقاء کیفیت درمان و افزایش حضور موثر آن هاست
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به عنوان مطب پزشکان شاغل در آن تلقی شده و همه امکانات مورد نیاز آنان از قبیل منشی این کلینیک  .4
پذیرش فعال با تنظیم و نگهداري پرونده و سوابق بیمار، وسایل و امکانات مناسب داخل و خارج از اتاق 

یشگاه،  آزما(پزشکان، نصب تابلو با ذکر نوع مدرك تحصیلی، همراهی و ارائه خدمات جنبی تشخیصی 
و همچنین  ...اردیوگرافی، فیزیو تراپی ونوارمغزي، اکوک ، داروخانه ، آندوسکوپی،)تصویربرداري و سونوگرافی

 .امکان ارائه وقت قبلی به بیماران متقاضی را دارا خواهد بود
در ارائه خدمات جنبی تشخیصی استفاده از ظرفیت هاي خالی مراکز تابعه دانشگاهی در : تبصره •

 .ویت استاول
جهت جبران خدمات پزشکان شاغل در کلینیک هاي ویژه، وزارت متبوع از محل ردیف هاي عمومی و   .5

درآمد اختصاصی مبالغی را به کلینیک ها اختصاص خواهند داد و میزان پرداختی به پزشکان  دانشگاه از محل
 . خواهد بود) 7موضوع ماده (و پرسنل شاغل مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب 

 .نیروي انسانی کلینیک شامل دو بخش تخصصی و اجرایی است  .6

شامل اعضاء هیئت علمی و متخصص و فوق تخصص تمام وقت دانشگاه می باشد که با درخواست : نیروي تخصصی) 1-6
  .شخصی و پس از تایید معاونت درمان دانشگاه در این کلینیک ها مشغول فعالیت خواهند شد
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یت خالی و حسب نیاز با صالحدید معاونت درمان هر دانشگاه استفاده از درصورت وجود ظرف: تبصره •
  .متخصصین غیر هیئت علمی بالمانع است

شامل کلیه نیروهاي کادر اجرایی، درمانی و خدماتی می باشند که عبارتند از کادر پرستاري، : نیروهاي اجرایی) 2-6
ري و بیمه گري، پذیرش، منشی گري، مدارك پزشکی، نگهبانی، امور مالی ادا...) آزمایشگاه، رادیولوژي و(پاراکلینیک

  .می باشد... تاسیسات، خدمات و
معاونت درمان هر دانشگاه به عنوان مسئول و متولی ارائه خدمات درمانی به مردم، موظف است با توجه به  .7

ز تایید هیئت رئیسه شرایط منطقه اي دستورالعمل اجرایی نحوه مدیریت این گونه کلینیک ها را تهیه و پس ا
 .دانشگاه نسبت به ابالغ آن اقدام نماید

   .انتخاب مسئول کلینیک هاي ویژه به عهده معاونت درمان هر دانشگاه است: تبصره •
میزان و درصد درآمد پزشکان شاغل در بخش هاي کلینیک و  پاراکلینیک براساس دستورالعمل مصوب حوزه  .8

 . خواهد بود) 7موضوع ماده (معاونت درمان دانشگاه 
براي پزشکان متخصص و فوق تخصص تا ) ویزیت(مابه التفاوت پرداختی بابت ارائه خدمات سرپایی: تبصره •

 .ریال خواهد بود 000/30سقف
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حق الزحمه پرسنل از محل درآمد اختصاصی کلینیک ویژه و برابر ضوابط موجود در دستورالعمل اجرایی   .9
 . تعیین می گردد% 20حداکثر تا سقف ) 7موضوع ماده (

پزشکان و کارکنان اجرایی شاغل در این مراکز اجازه ارجاع بیماران مراجعه کننده را به سایر بخش هاي غیر  .10
  . دانشگاهی ندارند

مواردي که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است با نظر معاونت درمان هر دانشگاه به عنوان متمم قابل  .11
 . الحاق یا اصالح می باشد

ماه گزارش کامل تعداد مراجعات به تفکیک تخصص ها و تعداد  6معاونت درمان هر دانشگاه ملزم است هر   .12
زشکان و درآمد کل ماهیانه مرکز و میزان رضایتمندي مراجعین خدمات پاراکیلینیک، میزان دریافتی پ

بیماران و بهبود شاخص هاي سالمت را مطابق برنامه پنجم توسعه به معاونت درمان وزارت متبوع گزارش 
 .نماید
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  358408 : شماره                                                                                                                                         

  6/10/1386 :تاریخ                                                                                                                                           
 ......زشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده علوم پ/سرپرست محترم دانشگاه/رییس

  
  با سالم و تحیات؛

با عنایت به مکاتبات متعدد دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور در خصوص تعدیل تعرفه تزریقات در         
 کايدرمانی تابعه به دلیل اینکه در حال حاضر با توجه به محاسبه این خدمت بر اساس  -مراکز بهداشتی

بیشتر می باشد و به منظور  یداخلی تعرفه آن در بخش دولتی نسبت به خدمت مشابه در بخش خصوص
ماده یک قانون تشکیالت این وزارت، بدینوسیله  15رعایت حال بیماران در پرداخت هزینه، به استناد بند 

ي نسبی خدمات تعرفه تعیین شده در کتاب ارزشها% 70معادل) وریدي -عضالنی(تعرفه خدمات تزریقات 
  .تعیین و مالك محاسبه می باشد) ط907-88ط الی 907-82کد(تشخیصی و درمانی کالیفرنیا 

  دکتر لنکرانی                                                                      
 وزیر                                                                      
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  یس جمهور یر

  تصویب نامه هیأت وزیران
  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

وزارت بهداشـت،  1381/ 3/ 1مـورخ   2666بنا بـه پیشـنهاد مشـترك شـماره      12/5/1382مورخ هیات وزیران در جلسه 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تأیید شوراي عالی بیمه خدمات درمـانی کشـور و بـه    

  :تصویب نمود -1373مصوب -قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ) 8(استناد ماده 
  :زان تعرفه خدمات پیراپزشکی به شرح زیر تعیین می شودمی

  .تعرفه پزشک عمومی% )  70(تعرفه کارشناسان گروه پیراپزشکی تا هفتاد درصد  -1

 .تعرفه پزشک عمومی% )  85(تعرفه کارشناسان ارشد گروه پیراپزشکی تا هشتاد و پنج درصد   -2
 .تعرفه پزشک عمومی% )  100(پیراپزشکی تا صد درصد تعرفه دکتراي گروه  -3

  

  هـ26546 ت/25385 : شماره
  19/5/1382 :تاریخ

 

  محمدرضا عارف
 معاون اول
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  47672:شماره                                                                                                                               
  12/2/1389 :تاریخ                                                                                                                                         

 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /سرپرست محترم دانشگاه/رئیس
  با سالم و تحیات

، با توجه »مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی«موضوع آیین نامه  2/10/1387س مورخ /59427/2شماره پیرو بخشنامه 

) DOULA(» ماماي همراه«آیین نامه مذکور، بدینوسیله استانداردها، تعـرفه و آیین نامه نظارتی ) 4(ماده » ج«به بند 

  :جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی به شرح ذیل تعیین می گردد

  ):DOULA(» ماماي همراه«استانداردهاي 

مامایی است که به عنوان همراه در صورت تمایل و به انتخاب مادر از ابتداي بارداري تا زایمان و » ماماي همراه«) الف

 . پس از زایمان، انجام وظیفه می نماید
  . ثبت نام نمایدماماي همراه می بایست در یکی از مراکز رسمی مشاوره و ارائه خدمات مامایی، )ب

ساعته آمادگی براي زایمان و روشهاي کاهش درد  60براي ماماي همراه، داشتن گواهی گذراندن دوره هاي آموزشی ) ج

  ).دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 13/11/1388ب مورخ 141057/2نامه شماره (الزامی است 
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   :استانداردهاي مدت زمان لیبر و زایمان) د

 زمان در مادران چند زا مدت زمان در مادران نخست زا مدت نزایما مرحله

 ساعت 10متوسط  ساعت  14متوسط  )فاز نهفته(مرحله اول 
 ساعت 4متوسط  ساعت 6متوسط  فعال مرحله اول فاز

 دقیقه 20متوسط  دقیقه 50متوسط  دوم مرحله
 دقیقه 15متوسط  دقیقه 15متوسط  سوم مرحله
 ساعت 2 ساعت 2 چهارم مرحله

  
ساعت پس از  2انتخاب می شود، باید همه روزه و در همه ساعات شبانه روز تا » همراه مادر«مامایی که به عنوان ) هـ

  .زایمان، در دسترس باشد

ماماي همراه نمی تواند نقش عامل زایمان را ایفا نماید و اجازه هیچگونه مداخله بالینی در روند لیبر، زایمان و پس از ) و

  . ماماي همراه تنها حمایت فیزیکی، روحی و روانی از مادران را به عهده دارد. آن را ندارد
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  :»ماماي همراه«شرح وظائف ) و

  .ایمان همراه با مادرشرکت درکالس هاي آمادگی براي ز .1

  . حضور در منزل در فاز نهفته زایمان .2

  .حضور در اتاق لیبر و زایمان بیمارستان .3

ماساژ، آروماتراپی، تن آرامی، تکنیک : استفاده از انواع روش هاي غیر دارویی کاهش درد هنگام زایمان مانند )1

مانی، سرما و گرما درمانی، غوطه وري در آب، هاي تنفس، طب فشاري، تغییر وضعیت ها در لیبر و زایمان، موسیقی در

  . براساس سیاست هاي بیمارستان TENSاستفاده از دستگاه 

» راهنماي بالینی زایمان طبیعی و روش هاي کاهش درد«همراهی مادر پس از زایمان مطابق دستورالعمل  .4

  .مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این ) 5(این خدمت جزء شرح وظایف بند (وزاد و شیردهی موفق کمک به مادر در خصوص مراقبت از ن .5

  ).بخشنامه می باشد و هزینه جداگانه اي قابل دریافت نمی باشد
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ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان ) 15(با توجه به بند » ماماي همراه«تعرفه خدمات  )2

هیات محترم وزیران، به شرح ذیل  19/5/1382مورخ  26546ت/35385و آموزش پزشکی و براساس تصویبنامه شماره 

  :تعیین می گردد

به طور گلوبال معادل یک ) دقیقه اي 90جلسه  8(تعرفه حضور در کالس هاي آمادگی براي زایمان براي هر جلسه ) الف

 .ویزیت پزشک عمومی در بخش غیردولتی، تعیین می گردد
ویزیت  2به طور گلوبال معادل ) براي هر تعداد ساعت ارائه خدمت(ایمان تعرفه حضور در منزل براي فاز نهفته ز) ب

  .پزشک عمومی بخش غیردولتی تعیین می گردد

  :، به شرح ذیل تعیین می گردد)با توجه به شرح وظایف فوق الذکر(تعرفه حضور در اتاق لیبر ) ج

  .زشک عمومی بخش غیردولتیهشت ساعت اول به ازاي هر ساعت به طور گلوبال معادل یک ویزیت پ) 1-ج

 .پس از هشت ساعت به ازاي هر ساعت به طور گلوبال معادل دو ویزیت پزشک عمومی بخش غیردولتی) 2-ج
به طور گلوبال معادل دو ) به منظور مراقبت از مادر، نوزاد و آموزش شیردهی(ساعت اول پس از زایمان  2تعرفه ) د

 . ویزیت پزشک عمومی در بخش غیردولتی
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تعرفه مربـوطه در هـر یک از موارد چهارگانه فوق الذکر % 80مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی می بایست حداقل ) 3

  .پرداخت نمایند» ماماي همراه«را به عنوان حق الزحمه ارائه خدمت به 

  :گردد در طول فرایند ارائه خدمت، به شرح ذیل تعیین می» ماماي همراه«نظارت بر فعالیت و خدمات ) 4

در اتاق لیبر و زایمان را در طول » ماماي همراه«کلیه مراکز درمانی دولتی و غیردولتی مکلفند امکان حضور فعال ) الف

  .فراهم نمایند) ساعت پس از زایمان 2از زمان پذیرش تا (فرایند 

در اتاق لیبر و زایمان » اهماماي همر«موظفند وسایل مصرفی جهت استفاده » مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی«) ب

  .هزینه مربوط به این وسایل به صورت جداگانه از مادران قابل دریافت نمی باشد. را فراهم نمایند

دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور مکلفند بر کلیه مفاد /معاونت درمان دانشگاه) ب

  . این بخشنامه، نظارت فعال نمایند

و ثبت » ماماي همراه«مکلفند نسبت به تشکیل پرونده براي مادر و » مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی«) ج

نظارت بر کیفیت این خدمات بر عهده مراکز مربوطه . مستندات مربوط به کلیه اقدامات و خدمات ارائه شده، اقدام نمایند
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مراکز محسوب می گردد و مسئول فنی مراکز یادشده در  می باشد و هر گونه تخلف یا قصور ماماي همراه، تخلف این

 .مقابل مراجع قانونی و ناظر، پاسخگو می باشند
تخلف محسوب می گردد و مادران می بایست تعرفه هاي ابالغی را » ماماي همراه«هرگونه رابطه مالی میان مادر و ) د

مراکز می بایست در قبال اخذ وجوه مربوطه، برگه  .پرداخت نمایند» مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی«صرفاً به 

  .  گواهی دریافت وجه  ممهور به مهر مرکز را به مادران ارائه نمایند

مراکز درمانی در کلیه بخش هاي دولتی و غیردولتی مکلفند خالصه اي از وضعیت بستري در لیبر و زایمان را در ) هـ

براساس وضعیت مستند پذیرش بیمار در مراکز ) د(و ) ج(عرفه بند هاي مبناي محاسبه ت. اختیار این مراکز قرار دهد

  .درمانی می باشد

  .نمی تواند همزمان به دو مادر ارائه خدمت نماید» ماماي همراه«) و

ماماي «ماماي شاغل در کلیه مراکز و موسسات بهداشتی و درمانی در ساعات موظف کاري، نمی تواند به عنوان ) ز

  . انجام وظیفه نماید» همراه
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، ماماي همراه دیگري را به عنوان جایگزین به »ماماي همراه«مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی مکلفند عالوه بر ) ح

  .تا دسترسی مادران در کلیه شرایط، فراهم گرددمادران معرفی نمایند 

و یا مراکز مـربوطه نمی » ماماي همراه«انتخاب مرکز درمانی جهت انـجام زایمـان به عـهده مادران می باشد و ) ط

  .توانند در این انتخاب دخالت نمایند

  

  وحید دستجرديدکتر 
  وزیر
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  ك/84595/6 :شماره                                                                                                                                        
  3/5/1389 :تاریخ                                                                                                                                     

 معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد
  

  سالم علیکم 
   به استحضار  27/4/1389مورخ  2139/7/13؛ احتراماً بازگشت به نامه شماره )ص( با صلوات بر محمد و آل محمد

معاون محترم درمان و دبیر شوراي عالی بیمه  1/5/1379ك مورخ /8530با عنایت به بخشنامه شماره  ؛می رساند
خدمات درمانی وقت، چنانچه پزشک براي مالحظه نتیجه آزمایشات و رادیوگرافی ها، حداقل بیمار را مورد ارزیابی، 

  .ریافت حق ویزیت می باشدمعاینه و یا درمان مختصر قرار دهد مجاز به د
  

  دکتر علیرضا اولیایی منش                                                                                                       
  وري،مدیرکل دفتر ارزیابی فنا                                                                                                       
  تدوین استاندارد و تعرفه سالمت                                                                                                        
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  )سیزدهمفصل ( 
  

   و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهبندهایی از قانون بودجه 
  مرتبط با بخش سالمت
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  »1391قانون بودجه سال  «
 :60ماده  •

صورتحسابهاي ارسالی از سوي مؤسسات و مراکز %) 60(صد  در  گر خدمات درمانی موظفند شصت کلیه سازمانهاي بیمه
الحساب  حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی ،بهداشتی و درمانی و بیمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسیدگی

در صورت عدم اجراي حکم این بند . ل اسناد مربوط، پرداخت کنندماه پس از تحـوی  و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه
 .جبران نمایند%) 15(با نرخ پانزده درصد گر موظفند ضرر و زیان آن را  سازمانهاي بیمه
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  »قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه«
 :32ادهم •

نظام درمانی کشور را در  ،برنامهدـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول    
هاي پزشکی، تشکیل  چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درمانی، اورژانس

هاي  هاي مربوطه و کلینیک هاي آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهاي علمی و تعرفه هیأتهاي امناء در بیمارستان
  .ه نمایدوزیران ارائ  کمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأتهاي ت ویژه و بیمه

مشی وزارت  کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط ـ کلیه ارائه1تبصره
کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به  ارائه. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند

ها و منابع  کاري با سامانه جامع و همگانی سالمت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانههم
 .شوند مند نمی عمومی کشور مرتبط با امور سالمت بهره

باشند مجاز  ـ پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می2تبصره
سایر . هاي بخش خصوصی و خیریه نیستند به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان
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وزیران مشمول حکم این   شاغلین حرف سالمت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت
از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و دولت به منظور جبران خدمات این دسته . تبصره خواهند بود

  .نماید مراکز متناسب با قیمت واقعی تعیین می
باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل  پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می

  .افت نمایندبه میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دری
اجتماعی و سازمانهاي وابسته،  هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین  کارکـنان سـتادي وزارتخانه  

هاي بهداشتی  هیأت رئیسه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤساي بیمارستانها و شبکه
رمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی د

هاي مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی  مسؤولیت اجراي این بند به عهده وزراء وزارتخانه. ممنوع است
  .دستگاههاي مذکور است

  :34ماده •
  :النه منابع عمومی سالمتبه منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عاد
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نامه اجرائی  آئین. الف ـ دولت از بخشهاي خصوصی و تعاونی براي ایجاد شهرکهاي دانش سالمت، حمایت به عمل آورد
 .رسد وزیران می این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت

درصد  مردم به حداکثر معادل سیهاي مستقیم  ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه
هاي  هاي سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه هزینه%) 30(

العالج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهاي بهداشتی  ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب تحمل
%) 10(نیاز، ده درصد  ک به تربیت، تأمین و پایداري نیروي انسانی متخصص مورددرمانی به درآمد اختصاصی و کم

 .شود ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده می خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن یارانه

اشت، درمان و است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در الیحه بودجه ذیل وزارت بهد  دولت موظف
 .الذکر هزینه گردد آموزش پزشکی منظور نماید تا براي موارد فوق

  :35ماده •
 :شود به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطالعات حوزه سالمت اقدامات زیر انجام می

سامانه پرونده  الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت نسبت به استقرار
هاي اطالعاتی مراکز سالمت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان  الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه
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ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام  ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده
 . نماید

    .باشند مت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاري در این زمینه میکلیه مراکز سال

 :36ماده •

خدمات جامع و « یافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه  الف ـ به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعه
ی و تأیید معاونت تسهیالت انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک» هماهنگی سالمت

  .شود می ویژه عالوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت
  .گردد ریزي و نظارت بخش سالمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می ب ـ سیاستگذاري، برنامه

 :37دهما •

سالمتی که بیشترین هزینه اقتصادي و اجتماعی را دارند اقدامات  براي پیشگیري و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز
 :شود زیر انجام می

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم براي درمان فوري و بدون قید و شرط 
ین در مسیر اعزام مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهاي بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچن
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براي تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات . به مراکز تخصصی و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد
از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهاي %) 10(تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد 

داري کل کشور به نام  نه به حساب درآمدهاي اختصاصی نزد خـزانهبیمه تجاري اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگا
توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر . گردد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی

ارت بهـداشت، وز. گیرد هاي مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت می الذکر بر مبناي تعرفه اساس عملکرد واحـدهاي فوق
درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزي و معاونت 

  .گزارش نماید

 :38ماده •

هاي سالمت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادالنه خدمات سالمت و کاهش سهم  به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه
از طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب %) 30(درصد  سی هاي سالمت به مردم از هزینه
ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در  نمودن تعرفه

 .شود طول برنامه اقدامات زیرانجام می
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راي بیمه همگانی و اجباري پایه سالمت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهاي الزم ب
 .هاي سنواتی براي تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید هاي الزم را در قالب بودجه ابالغ نموده و زمینه

قانون مدیریت خدمات ) 5(هاي درمانی کلیه صندوقهاي موضوع ماده  شود بخشهاي بیمه ـ به دولت اجازه داده می ب
تشکیالت . قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید) 5(کشوري و ماده 

 .شود کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این سازمان متمرکز می. شود نامیده می» سازمان بیمه سالمت ایران«جدید

  .درس وزیران می پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت اساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران با
ـ شمول مفاد این بند به صندوقهاي خدمات درمانی نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات با اذن مقام معظم رهبري 1تبصره
 .است

ـ بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در 2تبصره
  .اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سالمت ایران فروش خدمت خواهند نمود

ـ با تغییر نام شوراي عالی بیمه خدمات درمانی به شوراي عالی بیمه سالمت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، 3تبصره
وزیران به تصویب مجلس شوراي   نت با تأیید هیأتاختیارات و مسؤولیتهاي این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاو

 .رسد اسالمی می
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ـ دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباري، امکانات، ساختمان و تجهیزات 4تبصره
سالمت ایران  هاي درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه مربوط به بخش بیمه

اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی . گردد منتقل می
  .گردد بینی می از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش

خدمات تشخیصی، بهداشتی و شده براي آن دسته از  ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین5تبصره
هاي تجاري و سازمان بیمه سالمت ایران با  درمانی که در بسته بیمه پایه سالمت اعالم خواهد شد توسط شرکت بیمه

 .اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است

ماتی است که در منظور از بیمه تکمیلی فهرست خد. شده است پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه
 .تعهد بیمه پایه سالمت نیست

شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سالمت را براي عموم  ج ـ به دولت اجازه داده می
  .افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید

ست هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگري ارزش نسبی و تعیین ـ شوراي عالی بیمه سالمت مکلف ا  هـ
دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و  تعرفه خدمات سالمت براي کلیه ارائه
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ی، درمانی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهاي مناسب بهداشت
قانون بیمه همگانی ) 9(و ) 8(و مواد ) 1(ماده ) 8(مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 

 وزیران ارائه نماید  خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت

دهنده  تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون
به نسبتی . خدمات سالمت را بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید

بخشی از . شود  شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می
 .شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است ابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهمن

بندي خدمات بر اساس سیاستهاي مصوب نسبت  ز ـ سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح
نامه اجرائی این بند مشتمل بر اصالح  آئین. دبه خرید راهبردي خدمات سالمت از بخشهاي دولتی و غیردولتی اقدام نمای

هاي رفاه و تأمین  نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت ظرف یک سال توسط وزارتخانه
  .رسد وزیران می اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأت
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  )چهاردهمفصل (
  

  :شامل  ضمائم تعرفه اي
» 24«هاي خدمات بهداشت محیط و حرفه اي، تعرفه هاي موضوع  ماده  تعرفه

  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تعرفه هاي پزشکی قانونی
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  )بخش اول(  
  محیط وحرفه اي هداشتتعرفه خدمات ب

از سوي هیئت محترم وزیران، مبناي  1391در صورت ابالغ تعرفه هاي مصوب سال « 
  ».تعرفه هاي ابالغی جدید خواهد بود ،محاسبه
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  بسمه تعالی
  17426: شماره                                                                                                                                   

  25/1/1386: تاریخ                                                                                                                           
  .....دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / ترم دانشگاهسرپرست مح/ رییس

  
  سالم علیکم

هیـأت محتـرم دولـت و     27/5/1383مـورخ   28341/30425، متعاقب مصوبه شماره  )ص(با صلوات بر محمد و آل محمد 

بـرگ تعرفـه خـدمات بهداشـت      7وزارت بازرگانی و این وزارت به پیوست  28/12/85مورخ  444472تفاهم نامه شماره 

  . ارسال می گردد محیط و حرفه اي جهت ابالغ به کلیه بخشهاي مرتبط با ارائه اینگونه خدمات اعم از دولتی یا خصوصی

انتظار دارم بر اساس برنامه ریزي مدون و اجراي برنامه امکان نظارت صحیح و دقیق بر نرخ خدمات مذکور و مطابقت آن 

  . با تعرفه مصوب فراهم آید

  کتر لنکرانی د
  وزیر                                                                                                                                                                       
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  تعرفه هاي نمونه برداري بهداشت محیط و حرفه اي: 1گروه 
  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف

  45000*   )به ازاء هر نمونه(نمونه برداري از هوا با پمپ نمونه برداري فردي   1
  46000*   )به ازاء هر نمونه(نمونه برداري از هوا با سیکلون فلزي و پمپ نمونه برداري فردي   2
  47000*   )به ازاء هر نمونه(نمونه برداري از هوا با پمپ نمونه برداري محیطی   3
از منابع آب، شبکه هاي آب آشامیدنی، استخرهاي شنا و نمونه برداري از فاضالب جهت  نمونه برداري  4

  45000  )به ازاء هر نمونه(انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی 
  28000  )به ازاء هر نمونه(نمونه برداري از مواد غذایی براي انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی   5
  ه نرخ خدمت اضافه شودقیمت هر واحد محیط جاذب ب* 

  
  تعرفه هاي اندازه گیري عوامل شیمیایی: 2گروه 

  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف
 به ازاء هر دتکتور( تیوپ و پمپ نمونه برداري کوتاه مدت تعیین غلظت آالینده ها با استفاده از دتکتور  1

  42000  )تیوپ مصرفی

به ازاء هر ( Long-termتیوپ و پمپ نمونه برداري  با استفاده از دتکتور ها تعیین غلظت آالینده  2
  43000  )دتکتورتیوپ مصرفی

  TCD,FID,EC,NPD  227000و با دتکتور  GC تجزیه نمونه ها با  3
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  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف
  MS  395000با دتکتور  HPLCتجزیه نمونه ها با   4
  UV  317000با دتکتور  HPLCتجزیه نمونه ها با   5
  332000  با دتکتور فلورسنت HPLCتجزیه نمونه ها با   6
  274000  با استخراج بازیافت حرارتی NPD,FID,TCDو با دتکتور  GCتجزیه نمونه ها با   7
  245000  سوکسله/ اولتراسونیک با استخراج/ به تنهایی FID,TCDبا دتکتور  و  GCتجزیه نمونه ها با   8
  254000 سوکسله/ با استخراج اولتراسونیک NPDو با دتکتور  GCتجزیه نمونه ها با   9
  395000  سوکسله/ با استخراج اولتراسونیک MSبا دتکتور  HPLCتجزیه نمونه ها با   10
  317000  سوکسله/ با استخراج اولتراسونیک )UV( با دتکتور HPLCتجزیه نمونه ها با   11
  333000  سوکسله/ با دتکتور فلورسنت با استخراج اولتراسونیک HPLCتجزیه نمونه ها با   12
  UV/VIS 58000تجزیه نمونه ها با اسپکتروفتومتر   13
  VIS 56000تجزیه نمونه ها با اسپکتروفتومتر   14
  59000  با جداسازي از جاذب UV/VISتجزیه نمونه ها با اسپکتروفتومتر   15
  57000  با جداسازي از جاذب VISتجزیه نمونه ها با اسپکتروفتومتر   16
  Flame(  163000اتمیک ابزوربشن (تجزیه نمونه ها به روش جذب اتمی   17
  Flame less(  259000اتمیک ابزوربشن (تجزیه نمونه ها به روش جذب اتمی   18
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  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف
  165000  )فلیم فتومتر(تجزیه نمونه ها با دستگاه طیف سنجی نشر اتمی   19
  317000  با جداسازي از جاذب/ دستگاه یون کروماتوگرافی به تنهاییتجزیه نمونه ها با   20
  35000  تجزیه شیمیایی به روش تیتریمتري  21
  17000  تجزیه شیمیایی به روش پتانسیومتري  22
  35000  ...)وسدیم، پتاسیم (تجزیه شیمیایی به روش فلیم فتومتري   23
  119000  تعیین قطر و شمارش ذرات  24
  43000  )گرمی میلی 1/0با دقت  - باترازو(گیري ذرات به روش گراویمتري اندازه   25
  60000  )گرمی میلی 01/0با دقت  - با ترازو(اندازه گیري ذرات به روش گراویمتري   26
  114000  ارزیابی کارایی سیستمهاي کنترلی نظیر تهویه صنعتی  27
  312000  تست کامل ماسکهاي تنفسی  28
  239000  حفاظت فرديتست دستکشهاي   29
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  تعرفه هاي آزمون هاي میکروبی آب و فاضالب: 3گروه 
  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف

  38000  )روش تخمیر چند لوله اي(شمارش کلیفرمها  - آزمون باکتریولژیک  1
  50000  )روش صافی غشایی(شمارش کلیفرمها  - آزمون باکتریولژیک  2
  64000  گرماپاي کلیفرم - آزمون باکتریولژیک  3
  64000  )اشرشیا(کلیفرم مدفوعی  - آزمون باکتریولژیک  4
  95000  کلیفرم مدفوعی+ شمارش کلی کلیفرم گرماپاي  - آزمون باکتریولژیک  5
  39000  شمارش کلی میکروبها  6
  39000  آزمون تشخیص استرپتوککهاي مدفوعی  7
  39000  آزمون بی هوازیهاي احیاکننده سولفیت  8
  71000  ویبریوکلرا در آب و فاضالب آزمون  9
  38000  آزمون تشخیص سالمونال  10
  38000  آزمون تشخیص شیگال  11
  38000  آزمون پسودوموناس  12
  76000  آزمایش انگلها و پالنکتونها  13
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  تعرفه هاي آزمایشهاي اختصاصی آب و فاضالب: 4گروه 
  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف

  BOD 73000 آزمایش  1
  COD 70000آزمایش   2
  34000  )به روش یدومتري( DOآزمایش   3
  17000  )به روش الکترود( DOآزمایش   4
  46000  آزمایش دترژانت  5
  SVI 22000آزمایش   6
  22000  به ازاء هر آزمایش -، بو) چشمی(آزمایش کدورت رنگ   7

  
  تعرفه هاي خدمات کارشناسی بهداشت محیط و حرفه اي: 5گروه 

  )ریال(نرخ خدمت   عنوان خدمت  ردیف
بازدید از اماکن و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی براي صدور یا تمدید یا انتقال   1

  20000  )ساعت - به ازاء نفر(پروانه کسب و بررسی وسایل حمل و نقل مواد غذایی 
  40000  غذایی و اماکن عمومی براي فک پلمپتوزیع و فروش مواد ، بازدید از اماکن و مراکز تهیه  2
 بازدید از بیمارستانها، مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی، آزمایشگاهها، پلی کلینیکها، مهدکودك  3

  20000  )ساعت -به ازاء نفر(ها و مطبها و امثالهم 
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  20000  )ساعت -اء نفربه از(رسیدگی به شکایات اماکن و مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی   4
بازدید و بررسی اماکن و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی به منظور ارائه راههاي کنترلی،   5

  20000  )ساعت -به ازاء نفر(سازي  پیشگیري، بهسازي و سالم
  20000  صدور کارت تندرستی متصدیان اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و کارگاهها  6
  10000  یدسنجی نمکهاي مصرفی در سطح تهیه و عرضه مواد غذایی  7
  170000  )به ازاء هر بازدید(نظارت بر بهداشت محیط اردوگاههاي پناه جویان   8
  228000  رسیدگی به شکایات کارگاهها در زمینه بهداشت حرفه اي  9
ده خدمات بهداشت حرفه اي و ـدهنهاي خصوصی ارائه  وز براي شرکتـبررسی شرایط جهت صدور مج  10

  228000  هاي خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماکن عمومی و خانگی طب کار و شرکت

بررسی شرایط جهت تمدید مجوز براي شرکتهاي خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اي و طب   11
  228000  در اماکن عمومی و خانگیکار و شرکتهاي خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذي 

بدون کار آزمایشگاهی به ازاء هر (بازدید و بررسی شرایط کار به منظور تعیین سختی و زیان آوري شغل   12
  57000  )شغل

در / مربع سطح کارگاه متر 20به ازاء هر (بازدید از کارگاه جهت شناسایی عوامل زیان آور محیط کار   13
  57000  )ریال عمل شود 57000متر مربع کمتر است نرخ  20 صورتی که سطح کارگاه از

  50000  ژیکوتفسیر نتایج آزمایش آب، فاضالب، هوا، عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیول  14
  92000  )هر بازدید(بازدید و بررسی تاسیسات آب و فاضالب   15
  22800  )به ازاء هر ساعت(بررسی و رسیدگی به شکایات مربوط به آب و فاضالب   16
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  114000  هاي بهداشت حرفه اي، آب و فاضالب مشاوره در زمینه برپایی آزمایشگاه  17
  28000  اعالم نظر در خصوص شرایط کار شاغل و ثبت آن در فرم پرونده پزشکی شاغل  18
  114000  بررسی صورت جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و تهیه و ارسال بازخوراند  19
  115000  )نفر -به ازاء روز(دوره هاي آموزشی عمومی یا جلسات آموزشی توجیهی برگزاري   20
  463000  )نفر - به ازاء روز(برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی یا جلسات آموزشی   21

  
  تعرفه هاي شناسایی و اندازه گیري عوامل فیزیکی: 6گروه 

  )ریال(خدمت  نرخ  عنوان خدمت  ردیف

  85000  )ایستگاه و کمتر 10(صداسنجی ساده   1
  86000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (صداسنجی ساده   2
  116000  )ایستگاه و کمتر 10(صداسنجی با آنالیز فرکانسی   3
  117000  )ایستگاه 10ایستگاه و به از هر  10بیش از (صداسنجی با آنالیز فرکانسی   4
  87000  )به ازاء هر نفر(دزیمتري صدا   5
  121000  )به ازاء هر نفر(دزیمتري فردي پرتوهاي یونساز   6
  118000  )ایستگاه و کمتر 10(دزیمتري محیطی پرتوهاي یونساز   7
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  142000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (دزیمتري محیطی پرتوهاي یونساز  8
  57000  )کمترایستگاه و  10لوکسمتري (اندازه گیري شدت روشنایی   9
  64000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10لوکسمتري بیش از (اندازه گیري شدت روشنایی   10
  72000  )ایستگاه و کمتر 10(لوکسمتري و سنجش درخشندگی   11
  86000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (لوکسمتري و سنجش درخشندگی   12
  72000  )ایستگاه و کمتر 10(ب  IRسنجش پرتوهاي    13
  86000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از ( IRسنجش پرتوهاي   14
  118000  )ایستگاه و کمتر 10(ب  UVسنجش پرتوهاي   15
  75000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از ( UVسنجش پرتوهاي   16
  74000  )ایستگاه و کمتر 10(سرمایی با دستگاه پیشرفته سنجش شاخص هاي استرس گرمایی و   17

ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (سنجش شاخص هاي استرس گرمایی و سرمایی با دستگاه پیشرفته   18
  88000  )ایستگاه 10
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19  

  )ایستگاه  و کمتر 10(تعیین دماي تر و خشک با دماسنج 
  )ایستگاه و کمتر 10(تعیین دماي تشعشعی با دماسنج گوي سان 

  )ایستگاه و کمتر 10(تعیین سرعت جریان هوا با دماسنج کاتاي ساده 
  )ایستگاه و کمتر 10(تعیین سرعت جریان هوا با دماسنج کاتاي نقره اندود 

،تعیین )ایستگاه و کمتر 10(تعیین سرعت جریان هوا و فشار استاتیک و دینامیک با استفاده از آنمومتر 
  به ازاء هر مورد) تگاه و کمتر ایس 10(فشار هوا 

57000  

20  

  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (تعیین دماي تر و خشک با دماسنج 
  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (تعیین دماي تشعشعی بادماسنج گوي سان 

  )ایستگاه 10به ازاء هر  ایستگاه و 10بیش از (تعیین سرعت جریان هوا با دماسنج کاتاي ساده 
  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (تعیین سرعت جریان هوا با دماسنج کاتاي نقره اندود 

ایستگاه و به ازاء  10بیش از (تعیین سرعت جریان هوا و فشار استاتیک و دینامیک با استفاده از آنمومتر پره اي  
  )ایستگاه 10هر 

ستگاه و به ازاء ای 10بیش از (و فشار استاتیک و دینامیک با استفاده از آنمومتر سنسوري  تعیین سرعت جریان هوا
  ه ازاء هر موردب )ایستگاه 10هر 

71000  

  71000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (تعیین فشار هوا   21
  58000  )ایستگاه و کمتر 10(سنجش ماکروویو   22
  72000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10از  بیش(سنجش ماکروویو   23
  60000  )ایستگاه و کمتر 10(ب  VLFسنجش میدانهاي الکترومغناطیسی   24
  74000  )ایستگاه 10ایستگاه و  به ازاء هر  10بیش از (ب  VLFسنجش میدانهاي الکترومغناطیسی   25
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  60000  )ایستگاه و کمتر 10(ب  ELFسنجش میدانهاي الکترومغناطیسی    26
  74000 )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از ( ELFسنجش میدانهاي الکترومغناطیسی   27
  57000  )ایستگاه و کمتر 10(سنجش میدانهاي الکتریکی پایا   28
  72000  )ایستگاه 10ایستگاه و به ازاء هر  10بیش از (سنجش میدانهاي الکتریکی پایا   29
  100000  با آنالیز فرکانسی Whole-bodyارتعاش سنجی   30
  88000  بازو –ارتعاش سنجی ساده دست   31
  126000  بازو و آنالیز ارتعاش در سه محور –ارتعاش سنجی دست   32
  115000  تست کارایی گوشی هاي صداگیر  33

  
  تعرفه هاي خدمات ارگونومی: 7گروه 

  )ریال(خدمت   نرخ  عنوان خدمت  ردیف

  000,28  بازدید کارگاهی جهت بررسی مقدماتی  1
  000,14  )به ازاء هر ایستگاه( OWASارزیابی ایستگاه کار به روش   2
 000,28  )به ازاء هر ایستگاه( RULAارزیابی ایستگاه کار به روش   3
 000,28  )به ازاء هر ایستگاه) (مشاغل ساده ( NIOSHارزیابی ایستگاه حمل بار به روش   4
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 000,28  )به ازاء هر ایستگاه) (مشاغل کمپلکس ( NIOSHارزیابی ایستگاه حمل بار به روش   5
  000,14  )به ازاء هر نفر( )تعیین ضربان قلب جهت بررسی غیرمستقیم میزان مصرف انرژي(ارگومتري   6
  000,51  )به ازاء هر نفر) (بعد 70آنتروپومتري (اندازه گیري ابعاد بدن   7
  QEC 000,51ارزیابی ایستگاههاي کاري به روش   8

  
   تعرفه هاي خدمات سمپاشی و مبارزه با حشرات و جوندگان موذي: 8گروه 

  )ریال(خدمت   نرخ  عنوان خدمت  ردیف

  000,75  *سمپاشی ابقایی تا صد متر مربع  1
  A  A+75000= 37143)* یکصدم ما به التفاوت متراژ( سمپاشی ابقایی باالتر از صد متر مربع  2
  000,75  طعمه گذاري براي مبارزه با جوندگان تا صد متر  3
  A  A+55000= 37143)* یکصدم ما به التفاوت متراژ( طعمه گذاري براي مبارزه با جوندگان باالتر از صد مترمربع  4
 000,55  سمپاشی بر علیه ساس  5
  000,185  )مته زنی(سمپاشی بر علیه موریانه   6
  000,37  )متر مکعب در ساعت 750به ازاء هر ساعت کار و خروجی ( –) مه پاشی(سمپاشی فضایی   7
  .جکوزي و اماکن مشابه لحاظ گردیده است  هزینه سمپاشی قسمتهاي مشاع، انبارها، سونا،*
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  )بخش دوم(
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی » 24« تعرفه هاي موضوع  ماده 

  1391دولت مصوب 
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  رییس جمهور
  تصویب نامه هیأت وزیران

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  

ــورخ              ــه م ــران در جلس ــت وزی ــماره   6/1/1391هیئ ــنهاد ش ــه پیش ــا ب ــورخ  259360بن وزارت  8/7/1389م
ــه        ــور و ب ــیس جمه ــردي ری ــارت راهب ــزي و نظ ــه ری ــت برنام ــد معاون ــکی و تایی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

  : تصویب نمود -1380مصوب  –رات مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقر) 24(استناد ماده 
) 18(قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت بـه شـرح جـداول پیوسـت در          ) 24(تعرفـه هـاي موضـوع مـاده      

  . است ، تعیین می شود "دفتر هیئت دولت "صفحه که تایید شده به مهر 

  محمدرضا رحیمی                                                                                     
  معاون اول رییس جمهور                                                                                     

  
  
  

  هـ 45510ت/14336: شماره
 30/1/1391: تاریخ     
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 صدور، تمدید و اصالح پروانه ساخت و ورود -الف
  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

 1,740،000 صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 1

 520،000  تمدید و اصالح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو 2

 800،000 صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندي 3

 480،000 و بسته بنديتمدید واصالح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو  4

 690،000 صدور پروانه ساخت و مجوز ورود داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل 5

6 
تمدید و اصالح پروانه ساخت یا مجوز ورود داروهاي گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده ها و مواد تشخیص 

 430،000 دارویی و الکل

 1،450،000 تولید هر قلم مواد خوراکی و آشامیدنی) شماره بهداشتی(صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی  7

 1،880،000 تولید هر قلم مواد آرایشی و بهداشتی) شماره بهداشتی(صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی  8

9 
مواد بسته بندي و ظروف مواد خوراکی و  تولید هر قلم) شماره بهداشتی(صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی 

 1،450،000 آشامیدنی

تولید هر قلم مواد اولیه و بسته بندي و ظروف مواد ) شماره بهداشتی(صدور پروانه ساخت با مجوز بهداشتی  10
 1،880،000 خوارکی و آشامیدنی و فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی 
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  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

ود با مجوز بهداشتی ورود هر قلم فرآورده خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ور 11
 بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندي و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی 

دو در هزار 
   ارزش

 کمرگی کاال

12 
تولید هر قلم مواد وارکی، آشامیدنی، ) شماره بهداشتی(بازدید، تمدید و اصالح پروانه ساخت با مجوز بهداشت 

 560،000 آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندي ظروف 

 1،450،000 صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی  13

 صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی  14
نیم درصد 

ارزش ریالی 
 پیش فاکتور

 560،000 تمدید و اصالح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی 15

 صدور و تمدید پروانه مسئوالن فنی کارخانه -ب
  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

 560،000 داروییصدور پروانه مسئوالن فنی کارخانه داروسازي و کارگاه هاي مختلف مواد اولیه و بسته بندي  1

 560،000 صدور پروانه مسئوالن فنی کارخانه و کارگاه هاي مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته بندي ظروف 2
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  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف
 560،000 صدور پروانه مسئوالن فنی کارخانه و کارگاه هاي مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندي و ظروف 3

4 
مرکز نگهداري و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، مواد اولیه، صدور پروانه مسئوالن فنی 

 560،000 بسته بندي و ظروف

 560،000 صدور پروانه مسئول فنی کارخانه هاي تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی  5

 510،000 اولیه بسته بندي دارویی تمدید پروانه مسئوالن فنی کارخانه هاي داروسازي و کارگاه هاي مختلف و مواد 6

7 
تمدید پروانه مسئوالن فنی کارخانه و کارگاه ها و مراکز نگهداري و عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 

 510،000 بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندي و ظروف 

 560،000 صدور پروانه مسئوالن فنی آزمایشگاه هاي همکار و مجاز و آکرودیته  8

 510،000  تمدید پروانه مسئوالن فنی آزمایشگاه هاي همکار و مجاز و آکرودیته 9

 صدور و تمدید پروانه مطب و دفاتر کار -پ
  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

 700،000 در تهران ) پزشک و دندانپزشک(صدور پروانه مطب  1
 470،000 در شهرهاي دانشگاهی  ) پزشک و دندانپزشک(صدور پروانه مطب  2
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  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف
 230،000 در سایر دانشگاه ها) پزشک و دندانپزشک(صدور پروانه مطب  3
 150،000 در تهران) پزشک و دندانپزشک(تمدید پروانه مطب  4
 90،000 در شهرهاي دانشگاهی  ) پزشک و دندانپزشک(تمدید پروانه مطب  5
 50،000 در سایر شهرها) پزشک و دندانپزشک(تمدید پروانه مطب  6
 230،000 صدور پروانه دفاتر کار ماما، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کابروپراکتیک و موارد مشابه در تهران 7

8 
اي صدور پروانه دفاتر کار ماما، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کابروپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهره

 150،000 دانشگاهی

 120،000 صدور پروانه دفاتر کار ماما، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کابروپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها  9
 340،000 تمدید پروانه دفاتر کار ماما، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کابروپراکتیک و موارد مشابه در تهران 10
 230،000 کار ماما، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کابروپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرهاتمدید پروانه دفاتر  11
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  :صدور، اصالح و تمدید پروانه کارخانه ها -ت
  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

1 
تجهیزات و صدور پروانه تا سیس کارخانه داروسازي، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه 

 ملزومات پزشک، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
5،660،000 

 1،880،000 صدور پروانه تا سیس کارگاه و مراکز نگهداري دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  2

3 
صدور پروانه تاسیس کارخانه مواد اولیه، بسته بندي و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 

 بهداشتی
5،660،000 

4 
صدور پروانه تاسیس کارگاه و مراکز نگهداري مواد اولیه، بسته بندي و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، 

 آرایشی و بهداشتی 
1،880،000 

5 
تمدید و اصالح پروانه تاسیس کارگاه، مراکز نگهداري، کارخانه داروسازي، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و 

 بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندي و ظروف
940،000 

6 
صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندي 

 و ظروف
1،880،000 

 940،000 اصالح و تمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی  7

8 
صدور مجوز بهداشتی فعالیت موسسات مشمول شناسه نظارت و کد بهداشتی مواد خوراکی، آشامیدنی، 

 آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندي و ظروف
1،880،000 

9 
صدور مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد 

 بندي و ظروف بستهاولیه، 
1،500،000 
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10 
تمدید مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد 

 بندي و ظروف اولیه، بسته
700،000 

 1،880،000 صدور پروانه بهره برداري آزمایشگاه هاي همکار مجاز و آکرودیته  11

 940،000 تمدید پروانه بهره برداري آزمایشگاه هاي همکار مجاز و آکرودیته  12

  تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی) بررسی فنی(آزمایش  -ث
  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

 400،000 تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپز شکی) بررسی فنی(آزمایش  1

صدور پروانه هاي دائم و موقت پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی و سایر حرف  - ج
 پزشکی

  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف
 220،000 صدور پروانه دائم پزشک، دندانپزشک، دکتراي علوم آزمایشگاهی، داروساز 1
 90،000 آزمایشگاهی، داروسازصدور پروانه موقت پزشک، دندانپزشک، دکتراي علوم  2
 200،000 صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع پی اچ دي  3
 70،000 صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع پی اچ دي  4
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  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف
 180،000 صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد  5
 60،000 صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد  6
 40،000 صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی   7
 30،000 صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی   8

 صدور پروانه هاي بهره برداري موسسات پزشکی - چ
  )ریال( مبلغ  موضــــــوع  ردیف

 4،500،000 شهر بزرگ 5تختخوایی در تهران و  100صدور پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  1
 3،600،000 تختخوایی در سایر شهرهاي دانشگاهی  100صدور پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  2
 2،350،000 تختخوایی در سایر شهرها 100صدور پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  3
 5،500،000 شهر بزرگ 5تختخوایی در تهران و  500تا  100صدور پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  4
 4،500،000 تختخوایی در سایر شهرهاي دانشگاهی  500تا  100صدور پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  5
 3،300،000 تختخوایی در سایر شهرها 500تا  100صدور پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  6
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  )ریال( مبلغ  موضــــــوع  ردیف
 6،500،000 شهر بزرگ 5تختخوایی در تهران و  500صدور پروانه بهره برداري بیمارستان باالي  7
 5،500،000 تختخوایی در سایر شهرهاي دانشگاهی  500صدور پروانه بهره برداري بیمارستان باالي 8
 4،500،000 تختخوایی در سایر شهرها 500صدور پروانه بهره برداري بیمارستان باالي  9

10 
مرکز  -درمان با اکسیژن هایپربار - مرکز درمان ناباروري -صدور پروانه بهره برداري مرکز جراحی محدود

 4،000،000 شهر بزرگ 5موسسه رادیوتراپی در تهران و  - تصویربرداري

11 
مرکز  -درمان با اکسیژن هایپربار - باروريمرکز درمان نا -صدور پروانه بهره برداري مرکز جراحی محدود

 3،500،000 موسسه رادیوتراپی در سایر شهرهاي دانشگاهی - تصویربرداري

12 
مرکز  -درمان با اکسیژن هایپربار - مرکز درمان ناباروري -صدور پروانه بهره برداري مرکز جراحی محدود

 3،000،000 موسسه رادیوتراپی در سایر شهرها - تصویربرداري

13 
موسسه  - موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی - عمومی(صدور پروانه بهره برداري درمانگاه ها 

شهر  5موسسه آمبوالنس خصوصی در تهران و  -موسسه پزشکی هسته اي - رادیولوژي دهان و فک و صورت
 بزرگ

700،000 

14 
موسسه  - موسسه رادیولوژي -)یتخصصی و دندانپزشک - عمومی(صدور پروانه بهره برداري درمانگاه ها 

موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرهاي  -موسسه پزشکی هسته اي - رادیولوژي دهان و فک و صورت
 دانشگاهی

650،000 

15 
موسسه  - موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی - عمومی(صدور پروانه بهره برداري درمانگاه ها 

 600،000 موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرها - زشکی هسته ايموسسه پ -رادیولوژي دهان و فک و صورت
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  )ریال( مبلغ  موضــــــوع  ردیف
 500،000 شهر بزرگ 5صدور پروانه بهره برداري سایر موسسات پزشکی در تهران و  16
 350،000 صدور پروانه بهره برداري سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهاي دانشگاهی 17
 250،000 در سایر شهرها صدور پروانه بهره برداري سایر موسسات پزشکی 18
 700،000 صدور پروانه تاسیس داروخانه  19
 120،000 افزایش بخش هاي تخصصی سرپایی به موسسات پزشکی 20
 120،000 افزایش بخش هاي تخصصی بستري و پرتوپزشکی به موسسات پزشکی  21

.پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند  

 صدور پراونه مسئولین فنی موسسات پزشکی - ح
  )ریال(مبلغ   موضــــــوع  ردیف

 730،000 شهر بزرگ 5صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران و  1
 480،000 صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهاي دانشگاهی 2
 340،000 صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرها 3
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مرکز  -درمان با اکسیژن هایپربار -مرکز درمان ناباروري -صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود 4
 750،000 شهر بزرگ 5موسسه رادیوتراپی در تهران و  - تصویربرداري

مرکز  -درمان با اکسیژن هایپربار -مرکز درمان ناباروري -صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود 5
 650،000 موسسه رادیوتراپی در سایر شهرهاي دانشگاهی - تصویربرداري

مرکز  -درمان با اکسیژن هایپربار -مرکز درمان ناباروري -صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود 6
 550،000 موسسه رادیوتراپی در سایر شهرها - تصویربرداري

موسسه  - موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها  7
شهر  5موسسه آمبوالنس خصوصی در تهران و  -موسسه پزشکی هسته اي - رادیولوژي دهان و فک و صورت

 بزرگ
750،000 

موسسه  - موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها  8
موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرهاي  -موسسه پزشکی هسته اي - صورترادیولوژي دهان و فک و 

 دانشگاهی
650،000 

موسسه  - موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها  9
 550،000 موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرها - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت

 340،000 شهر بزرگ 5صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در تهران و  10
 230،000 صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهاي دانشگاهی 11
 120،000 صدور پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها 12
 460،000  داروخانه در تهرانصدور پروانه مسئول فنی  13
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 330،000 صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها 14

.پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند  

 تمدید پروانه بهره برداري موسسات پزشکی - خ
  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف

 1،200،000 شهر بزرگ 5تختخوابی در تهران و  100زیر  تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان 1
 600،000 تختخوابی در سایر شهرهاي دانشگاهی 100تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  2
 450،000 تختخوابی در سایر شهرها 100تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان زیر  3
 1،500،000 شهر بزرگ 5تختخوابی در تهران و  500تا  100تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان   4
 1،000،000 تختخوابی در سایر شهرهاي دانشگاهی 500تا  100تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان  5
 700،000 تختخوابی در سایر شهرهاي 500تا  100تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان   6
 1،800،000 شهر بزرگ 5تختخوابی در تهران و  500بیمارستان باالي تمدید پروانه بهره برداري  7
 1،300،000 تختخوابی در سایر شهرهاي دانشگاهی 500تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان باالي  8
 1،000،000 تختخوابی در سایر شهرها 500تمدید پروانه بهره برداري بیمارستان باالي 9
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  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف
10 

مرکز  - درمان با اکسیژن هایپر بار -مرکز درمان ناباوري - برداري مرکز جراحی محدودتمدید پروانه بهره 
 480،000 شهر بزرگ 5در تهران و  -موسسه رادیوتراپی - تصویربرداري

11 
مرکز  - درمان با اکسیژن هایپر بار -مرکز درمان ناباوري - تمدید پروانه بهره برداري مرکز جراحی محدود

 340،000 در سایر شهرهاي دانشگاهی -رادیوتراپیموسسه  - تصویربرداري

12 
مرکز  - درمان با اکسیژن هایپر بار -مرکز درمان ناباوري - تمدید پروانه بهره برداري مرکز جراحی محدود

 230،000 در سایر شهرها -موسسه رادیوتراپی - تصویربرداري

13 
موسسه  -موسسه رادیولوژي -)دندانپزشکیتخصصی و  -عمومی(تمدید پروانه بهره برداري درمانگاه ها 

شهر  5موسسه آمبوالنس خصوصی در تهران و  - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت
 بزرگ

480،000 

14 
موسسه  -موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(تمدید پروانه بهره برداري درمانگاه ها 

موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرهاي  - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت
 دانشگاهی

340،000 

15 
موسسه  -موسسه رادیولوژي -)تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(تمدید پروانه بهره برداري درمانگاه ها 

 230,000 موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرها - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت

 120،000 شهر بزرگ 5تمدید پروانه بهره برداري سایر موسسات پزشکی در تهران و  16
 70،000 تمدید پروانه بهره برداري سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهاي دانشگاهی 17
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  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف
 40،000 تمدید پروانه بهره برداري سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها 18
 460،000 داروخانه در تهرانتمدید پروانه تاسیس  19
 220،000 تمدید پروانه تاسیس داروخانه در سایر شهرها 20

.پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند  

 تمدید پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی  -د

  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف
 120،000 شهر بزرگ 5تهران و تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در  1
 90،000 تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهاي دانشگاهی 2
 70،000 تمدید پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهاي 3

4 
مرکز  -درمان با اکسیژن هایپر بار -مرکز درمان ناباوري -تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود

 400،000 شهر بزرگ 5در تهران و  -موسسه رادیوتراپی - تصویربرداري

5 
مرکز  -درمان با اکسیژن هایپر بار -مرکز درمان ناباوري -تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود

 320،000 در سایر شهرهاي دانشگاهی -موسسه رادیوتراپی - تصویربرداري
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  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف
6 

مرکز  -درمان با اکسیژن هایپر بار - مرکز درمان ناباوري - محدود تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی
 220،000 در سایر شهرها -موسسه رادیوتراپی - تصویربرداري

7 
موسسه  -موسسه رادیولوژي - )تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه ها 

شهر  5ه آمبوالنس خصوصی در تهران و موسس - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت
 بزرگ

400،000 

8 
موسسه  -موسسه رادیولوژي - )تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه ها 

موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرهاي  - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت
 دانشگاهی

320،000 

9 
موسسه  -موسسه رادیولوژي - )تخصصی و دندانپزشکی -عمومی(مسئول فنی درمانگاه ها تمدید پروانه 

 220،000 موسسه آمبوالنس خصوصی در سایر شهرها - موسسه پزشکی هسته اي -رادیولوژي دهان و فک و صورت

 120،000 شهر بزرگ 5تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در تهران و  10
 100،000 تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهاي دانشگاهی  11
 80،000 تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها 12
 330،000 تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران 13
 220،000 تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها 14
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 صدور گواهی ارزشیابی ویژه بیمارستان هاي خصوصی و غیردانشگاهی -ذ
  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف

 9،500،000 شهر بزرگ 5تختخوابی در تهران و  100صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر  1
 7،500،000 تختخوابی در سایر شهرهاي دانشگاهی 100صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر  2
 5،000،000 تختخوابی در سایر شهرها 100صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر  3
 15،000،000 شهر بزرگ 5تختخوابی در تهران و  500تا  100صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان  4
 12،000،000 تختخوابی در سایر شهرهاي دانشگاهی 500تا  100صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان  5
 9،000،000 تختخوابی در سایر شهرها 500تا  100گواهی ارزشیابی بیمارستان صدور  6
 18،000،000 شهر بزرگ 5تختخوابی در تهران و  500صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان باالي  7
 16،000،000 تختخوابی در سایر شهرهاي دانشگاهی 500صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان باالي  8
 12،000،000 تختخوابی در سایر شهرها 500ارزشیابی بیمارستان بااليصدور گواهی  9

.پنج شهر بزرگ شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند  
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 معاینات شورایعالی پزشکی و معاینه مشموالن وظیفه -ر
  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف

 60،000 )کمیسیون تخصصی در تهران(بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور  1
 60،000 تجدید نظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور 2
 15،000 رسیدگی به مرخصی استعالجی 3
 30،000 تجدید نظر رسیدگی به مرخصی استعالجی 4
 20،000 تایید داروي گران قیمت و مخدر 5
 50،000 بررسی از کار افتادگی 6
 70،000 نظر رسیدگی به از کار افتادگیتجدید  7

 حق الزحمه ساعتی پزشکان معتمد ادارات و سازمان هاي دولتی 8
پزشک عمومی 

و متخصص  37000
44500 

 100،000 )بررسی در کمیسیون تخصصی مرکز در تهران(تسویه حساب  9
 50،000 )در تهرانکارشناسی تخصصی در مرکز (بررسی درخواست معافیت از طرح نیروي انسانی  10
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  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف
 30،000 تجدید نظر کمیسیون درخصوص معافیت از طرح نیروي انسانی 11
 100،000 بررسی بیماري معرفی شدگان از سازمان نظام پزشکی  12
 50،000 تجدید نظر بررسی بیماري معرفی شدگان از سازمان نظام پزشکی  13
 K( 400،000ضریب (بررسی بیماري معرفی شدگان از اداره توزیع نیروي انسانی  14
 K( 250،000ضریب (تجدید نظر بررسی بیماري معرفی شدگان از اداره توزیع نیروي انسانی  15
 500،000 )متخصصین به باال(بررسی بیماري معرفی شدگان  16
 300،000 )به باال متخصصین(تجدید نظر بررسی بیماري معرفی شدگان  17
 40،000 )نوبت اول(مشموالن نظام وظیفه براي هر بیمار  18
 30،000 )نوبت هاي بعدي(مشموالن نظام وظیفه براي هر بیمار  19
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 صدور و تمدید کارت هاي بهداشتی  -ز
  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف

1 
مواد غذایی، فروشگاه هاي کوچک مواد خوردنی، صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه 

 150،000 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاه ها

2 
صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی براي مراکز داراي محلهاي طبخ، ماشینهاي حمل و نقل، مواد خوردنی، 

 200،000 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

3 
بهداشتی براي هتلها، متلها، مجموعه هاي تفریحی و بین راهی و فروشگاه هاي صدور، تمدید و انتقال کارت 

 300،000 بزرگ و زنجیره اي مواد غذایی، مسافرخانه ها و سایر اماکن عمومی

 500،000 صدور، تمدید و انتقال کارت بهداشتی براي کشتارگاه ها و مراکز و اماکن مشابه 4

5 
فعالیت آموزشگاه هاي بهداشتی اصناف، شرکتهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با صدور، تمدید و انتقال پروانه 

پسماند ویژه پزشکی، شرکت هاي خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذي و سایر شرکت ها و 
 موسسات درخواست کننده مجوز فعالیت

1،000،000 

 500،000 بهداشتی  جریمه عدم مراجعه کارکنان مراکز و اماکن جهت صدور کارت 6
 50،000 بابت صدور کارت معاینه پزشکی به ازاي هر نفر 7
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 درمانی -استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان ها و مراکز بهداشتی -س
  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف

 3،200،000 متر مربع زیر بنا دارند 1000کلیه طرح هایی که تا  1
 800،000 )فقط یکبار(متر مربع زیربنا  1000بازنگري و اصالح مجدد تا  2
 5،000،000 متر مربع زیر بنا دارند 2000کلیه طرح هایی که تا  3
 1،250،000 )فقط یکبار(متر مربع زیربنا  2000بازنگري و اصالح مجدد تا  4
 8،300،000 متر مربع زیر بنا دارند 5000کلیه طرح هایی که تا  5
 3،000،000 )فقط یکبار(متر مربع زیربنا  5000بازنگري و اصالح مجدد تا  6
 11،500،000 متر مربع 5000زیربناي باالتر از  7
 3،000،000 )قفط یکبار(متر مربع زیربنا  5000بازنگري و اصالح طرح هاي باالي  8
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خارجی فرآورده هاي آرایشی، حق الثبت دارو با مواد اولیه آن، کارخانه هاي تولید کننده  -ش
 بهداشتی، غذایی و مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی

  مبلغ به ریال  موضــــــوع  ردیف
 65،000،000 ثبت هر قلم دارو 1
 65،000،000 ثبت هر کارخانه تولیدکننده فراورده هاي آرایشی، بهداشتی، غذایی 2
 65،000،000 ثبت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  3
 14،000،000 ثبت هر قلم فرآورده هاي آرایشی، بهداشتی، غذایی 4
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  آزمایش
  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف

 26،000 اندیکس رفراکسیون 1
 37،000 اسیدیمتري 2
 37،000 آلکالیمتري 3
 56،000 آرژانتومتري 4
 134،000 ازت توتال 5
 37،000 استخراج ساده آبی 6
 75،000 استخراج ساده با حالل آبی 7
 134،000 استخراج مرکب با حالل آبی 8
 93،000 استریلیتی 9
 107،000 آلژیناتها 10
 120،000 اکسیژن فالسک 11
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  آزمایش
  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف

 107،000 الکتروفوز روي کاغذ 12
 120،000 الکتروفورز روي ژل  13
 26،000 میکروسکوپیآزمایشات  14
 281،000 اسپکتروسکوپی چرمی 15
 53،000 آمپرومتري 16
 160،000 آزمایشات پیروژن 17

 56،000 تشخیص رنگی  18

 18،000 اندازه گیري حجم متوسط 19
 56،000 اندازه گیري زمان باز شدن شیاف 20

21 
-DISSOLUTION(ساعات متوالی اندازه گیري مقدار ماده موثره آزاد شده از قرص و کپسول در 

TEST( 187،000 

 37،000 اندازه گیري زمان باز شدن قرص یا کپسول در آب 22
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 56،000 اندازه گیري زمان باز شدن قرص یا کپسول در شیره معده  23
 93،000 اندازه گیري زمان باز شدن قرص یا کپسول در شیره معده و روده 24
 75،000 اسپکتروسکوپی فسفر سانس  25
 37،000 آزمایش قلیائیت شیشه  26
 56،000 اسپکتروفتومتري با نور معمولی 27
 75،000 اسپکتروفتومتري با نور ماوراي بنفش  28
 134،000 اسپکتروفتومتري با نور مادون قرمز 29
 PH 13،000تعیین  30
 80،000 پتانسیومتري 31
 40،000 پالریمتري 32
 187،000 ها به روش میکروبیولوژيپتانسی آنی بیوتیک  33
 40،000 پالروگرافی 34
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 Elemental 160،000 - نیتروژن -اکسیژن - هیدرورژن -تعیین مقدار عنصري کربن 35
 134،000 تعیین مقدار عنصري هالوژن ها  36
 13،000 تعیین قطر قرص 37
 26،000 تعیین وزن متوسط و یکنواختی در کپسول و قرص 38
وزنتعیین  39  5،000 
 37،000 تعیین ویسکوزیته  40

 28،000 تعیین نقطه ذوب 41
 281،000 تعیین مقدار توکسینها به روش بیولوژیکی  42
 268،000 مقدار با استفاده از رادیوایزوتوپها D5402تعیین  43
 268،000 تعیین هورمون به روش بیولوژیکی 44
 160،000 تعیین مقدار آنزیمها به روش بیولوژیکی  45
 134،000 تعیین مقدار سرم هاي دارویی  46
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 187،000 تعیین اثرات سمی داروها بر روي حیوان  47
 37،000 تعیین اثرات متقابل داروها بر درب پالستیکی ویال حاوي محلول آبی  48
 40،000 تعیین اثرات متقابل داروها بر درب پالستیکی ویال حاوي محلول روغنی  49
 160،000 تعیین مقدار فلزات به روش اتمیک ایزوریشن 50
 67،000 تعیین مقدار فلزات به روش نیمه کمی 51
 281،000 تعیین مقدار فلزات آنتی سرم ها به روش بیولوژیکی  52
 93،000 تعیین مقدار فلزات ذرات خارجی در ویال  53
 46،000 تعیین مقدار فلزات ذرات خارجی در آمپول  54
 46،000 تعیین مقدار فلزات ذرات خارجی در سرم 55
 80،000 تیتراسیون در محیط غیرقلیایی 56
 48،000 تقطیر  57
 9،000 تهیه محلول بافر 58
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 281،000 تهیه معرف هاي خطرناك 59
 26،000 تشخیص ذرات فلزي در پمادهاي چشمی  60
 53،000 توربید متري 61
 53،000 تیتراسیون به وسیله فریک سولفات  62
 53،000 تیتراسیون به وسیله دي کلروفنل آندوفنل 63
 53،000 تیتزاسیون به وسیله برم 64
 40،000 حاللیت  65
 26،000 خاکستر 66
 40،000 خاکستر سولفاته  67
 26،000 درجه الکلی ساده  68
 40،000 درجه الکلی مرکب  69
 134،000 تعیین مقدار مواد رادیو اکتیو 70
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 26،000 رطوبت به روش گراویمتري 71
 56،000 رطوبت به روش کارل فیشر 72
 75،000 رطوبت به روش تقطیر با تولوئن  73
 80،000 رطوبت روش 74
 40،000 رطوبت روش آب سنجی الکترولیتی 75
 40،000 رفلو 76
 268،000 رادیو ایمونواسی 77
 13،000 سختی قرص 78
 26،000 )تشخیص(سولفات  79
 13،000 شکل ظاهري و بسته بندي دارو 80
 107،000 شمارش باکتري 81
 26،000 شکنندگی قرص 82
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 75،000 فلوریمتري  83
 53،000 فیلم فتومتري 84
 268،000 فلوئور سانس ایمونوانسی 85
86 Folw Injection Analysis 187،000 
 75،000 کروماتوگرافی روي پلیت 87
 56،000 کروماتوگرافی روي کاغذ 88
 107،000 کروماتوگرافی روي ستون  89
 Hpls( 402،000(کروماتوگرافی روي ستون مایع  90
 26،000 تشخیص کلراید 91
 53،000 کلریمتري 92
 53،000 کمپلکسومتري 93
 134،000 تعیین مقدار به روش هاي میکروبیولوژي 94
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 X 268،000کریستالوگرافی با اشعه  95
 112،000 کرماتوگرافی به وسیله ژل فیلتراسیون 96
 134،000 کروماتوگرافی به وسیله ستون با استفاده از فراکشنال گالکتر  97
 80،000 )الکترو شیمیایی(کولومتري  98
 80،000 گازومتري 99
 53،000 گراویمتري 100
 GS 268،000گاز کروماتوگرافی  101
 GC-Klss( 281،000(گاز کروماتوگراف به انضمام اسپکتروجرمی  102
 56،000 منگانومتري 103
 26،000 سپتومتري 104
 53،000 پدومتري 105
 HPTLC 111،000نازك روي الیه گروماتوگرافی  106
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 201،000 آزمایش هاي سرمی بر حسب نوع و تعداد آزمایش 107
 ELISA( 603،000(تعیین مقدار واکسن به روش بیولوژیکی  108
 HIV 55،000شناسایی آنتی بادي  109
 HBS 55،000شناسایی آنتی ژن  110
 603،000 )پتانسی( HBSتعیین مقدار آنتی ژن  111
 107،000 )کجدال(پروتئین تام  112
 55،000 )بیوره و نوري(پروتئین تام  113
 22،000 تعیین حجم ویال  114
 402،000 )پتانسی(تعیین مقدار مواد اصلی  115
 107،000 شناسایی مواد جانبی 116
 1،207،000 پایداري 117
 402،000 لیفوساتیوتوکسی سیتی  118
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 SDS- PAGE 107،000 (نوعی الکتروفورز) 119
 150،000 توزیع مولکولی 120
 402،000 توکسین ها به روش بیولوژیکی 121
 40،000 اکسیژن جذبی 122
 53،000 امینونیتروژن 123
 93،000 ارسنیک  124
 56،000 استخراج رنگ و تشخیص آن  125
 53،000 آنیدروسولفورو 126
 40،000 آهن  127
 13،000 اسیدیته کل 128
 PH 13،000اندازه گیري  129
 53،000 آلبومین  130
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 13،000 اسید الکتیک  131
 26،000 اسیدهاي چرب فرار سنگین تر و سبک تر از آب هر یک  132
 16،000 اسید سوکسینیک  133
 26،000 اسیدهاي چرب غیرفرار 134
 13،000 ارگانولیتیک  135
 26،000 اسید سیتریک 136
 26،000 اسید یوریک  137
 40،000 الدئید 138
 1،350،000 افالتوکسین  139
 26،000 اسید تاتریک  140
 26،000 اسید مالیک  141
 46،000 الکل 142
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 26،000 اسید بنزوئیک 143
 26،000 اندازه گیري نمک در نمونه  144
 13،000 اندیس رفراك تومتر 145
 26،000 اندیس رایشر مایسل 146
 26،000 اندیس بولنسک 147
 26،000 اندیس کرایشنر 148
 26،000 اندیس ید 149
 26،000 اندیس صابونی  150
 13،000 آزمایش بومه  151

 BOUDOVIN 26،000آزمایش  152

 FITCHSON 13،000آزمایش  153

 26،000 اندیس سیانوژن 154
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 26،000 آزمایش بلیر 155

 26،000 اندیس هیدروکسیل و استیل 156

 26،000 اندیس اکسید شده  157

 16،000 اسیدیته استخراج آبی 158

 26،000 اسیدیته استخراج الکل 159

 26،000 اندیس پراکسید روغن استخراجی 160

 40،000 اندازه گیري فیبر 161
 26،000 اندازه گیري نشاسته  162
 40،000 آزمایش دیاستاز فعالی 163
 16،000 آزمایش جذب آب 164
 16،000 آزمایش تورم 165
 18،000 ارابینوز 166
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 40،000 استر 167
 26،000 اسیدیته فرار 168
 13،000 اسیدیته ثابت 169
 26،000 اسید تارتریک کل 170
 21،000 درصد حجمی و وزنی الکل 171
 53،000 الکل هاي سنگین  172
 65،000 اسید سیانیدریک  173
 26،000 اندیس اکسیداسیون  174
 26،000 اندیس قلیایی اکسیداسیون 175
 26،000 اندیس استر 176
 26،000 اندیس فرنیک 177
 26،000 اسیدهاي معدنی 178
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 ESSENTHAL-OH 37،000اندازه گیري  179
 26،000 استخراج آبی 180
 46،000 استخراج اتري 181
 26،000 اسید گلیوژینک 182
 37،000 استخراج الکلی 183
 26،000 رفراکتومتري روغنی فرار اندیس 184
 56،000 اوژنول در روغن فرار 185
 80،000 آلکالوئیدها هریک 186
 40،000 اسید سوربیک 187
 40،000 اسید پروپیونیک 188
 13،000 )به طور کلی اسیدها(اثر اسید کلریدریک  189
 13،000 %5اسید محلول کلروفریک  190
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 13،000 %10آمونیم  اثر محلول زاج پتاسیم یا 191
 13،000 %5اثرمحلول استئارات فروآمونیم  192
 40،000 آمین هاي فرار 193
 40،000 آمین هاي غیر سولفاته و غیرفرار 194
 26،000 آلبومین خام  195
 26،000 اسید سیتریک  196
 26،000 اسید در میوه  197
 26،000 اسید فسفریک  198
 26،000 اسید نیکوتینیک 199
 28،000 الکل در میوه هاي تازه 200
 56،000 استات سدیم  201
 56،000 آلفانفتول 202
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 40،000 بازهاي تام فرار 203
 53،000 باقیمانده حالل هاي استخراجی  204
 18،000 بعد سنجی لوازم بسته بندي 205
 26،000 بنزن 206
 26،000 باریوم 207
 26،000 برومو 208
 26،000 بتانفتول 209
 40،000 پراکسیداز 210
 26،000 پراکسیداز چربی 211
 28،000 پکتین 212
 8،000 پخت همنواختی 213
 53،000 پروتئین 214
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 26،000 پارافین 215
 53،000 پروتئین محلول 216
 18،000 پنتوز 217
 40،000 پکتین در میوه قوطی شده  218
 18،000 مواد تخمیري هریکپنتوزان ها در سرکه و  219
 160،000 پلی وینیل کلراید 220
 26،000 تشخیص روغنی معدنی 221
 56،000 تري متیل آمین 222
 26،000 تانل 223
 26،000 تیتر 224
 94،000 ترکیب اسیدهاي متشکل 225
 TLC 53،000تشخیص رنگ مصنوعی به روش  226
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 40،000 ترکیبات فنلی 227
 53،000 تئوبرومین 228
 53،000 )شیمایی(تست شناسایی پلیمرها  229
 107،000 )فیزیکی(تست شناسایی پلیمرها  230
 26،000 تست چسبندگی پلیمرها 231
 28،000 چربی 232
 26،000 چربی در شیر 233
 16،000 خاکستر 234
 21،000 خاکستر محلول در آب و در اسید 235
 26،000 خاکستر غیرمحلول در اسید 236
 56،000 دي متیل آمین 237
 18،000 دکستروز 238
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 26،000 درجه پالریزاسیون  239
 18،000 رطوبت و مواد فرار 240
 18،000 رسوب اسید تانیک 241
 93،000 روي  242
 26،000 رنگ هاي سولفوره 243
 53،000 رنگ هاي نیتروژن 244

 40،000 روغن هاي فرار 245

 93،000  سرب 246
 26،000 سولفات  247
 16،000 سیلیس 248
 21،000 سلولز 249
 53،000 )روش تین الیر(سموم کلره  250
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 160،000 )روش گاز کروماتوگرافی(سموم کلره  251
 53،000 )روش تین الیر(سموم فسفره  252
 160،000 )روش گاز کاروماتوگرافی(سموم فسفره  253
 40،000 ستن 254
 37،000 سختی آب 255
 40،000 سولفورو 256
 26،000 ...) -شکستگی -پارگی(سنجش مقاومت در کشش  257
 53،000 )پلیمرها(سنجش فرسودگی  258
 26،000 )ساکاروز(شکر  259
 46،000 شناسایی الك ها 260
 26،000 صمغ 261
 18،000 ضخامت سنجی در بسته بندي 262
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 13،000 عصاره خشک 263
 13،000 )در آب(حل  عصاره قابل 264
 26،000 غلظت  265
 13،000 )کیفی(غالت  266
 40،000 فسفر کل 267
 28،000 فساد چربی 268
 26،000 فسفات 269
 26،000 فساد روغن ماهی کنسرو شده  270
 13،000 فیلتر 271
 26،000 فسفاتاز 272
 26،000 فلوسانس و جذب نوري 273
 26،000 فروکتوز 274
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 56،000 فلوئور  275
 37،000 فروفورل 276
 37،000 فوزل آویل 277
 21،000 فسفر محلول خاکستر 278
 21،000 فسفر محلول 279
 21،000 فسفر غیرمحلول 280
 21،000 )به طریق کیفی(فلزات نادر هر یک  281
 40،000 فلزات قلیایی خاکی هر یک 282
 18،000 فنل 283
 93،000 قلع 284
 13،000 قدرت ژله اي شدن  285
 26،000 قند قبل از هیدرولیز 286
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 26،000 قند بعد از هیدرولیز 287
 13،000 قلیائیت خاکستر محلول 288
 53،000 قابلیت مصرف روغن  289
 7،000 قلیائیت با معرف ها  290
 7،000 قلیائی در نمک 291
 37،000 قند مصنوعی در نوشابه هاي غیرالکلی هریک 292
 40،000 کراتین  293
 40،000 کراتینین  294
 40،000 کلسیم  295
 26،000 کاروتن 296
 8،000 کدورت در شیر 297
 21،000 گازوئین 298
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 8،000 کلرور 299
 13،000 )تست روغنی(کرایس  300
 13،000 )تست روغن(گلدتست  301
 53،000 کافئین 302
 93،000 کرم  303
 26،000 )کیفی(تجاري گلوکز  304
 53،000 گاز کروماتوگرافی مواد  305
 16،000 گلوتن 306
 37،000 گلیسیرین 307
 13،000 مجموعه امالح 308
 93،000 مس 309
 13،000 مقدار درصد مایع در میوه هاي قوطی شده  310
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 13،000 مقدار میوه در کمپوت  311
 40،000 مواد غیرقابل صابونی 312
 40،000 مقاومت روغن 313
 40،000 منوودي گلیسیرید هریک 314
 40،000 مواد سفید کننده  315
 40،000 مواد پاك کننده  316
 13،000 مقدار محلول در آب پس از پخت 317
 13،000 مقدار غیرمحلول در آب پس از پخت 318
 13،000 مقدار سالم محلول در آب پس از پخت 319
 26،000 مالتوز 320
 26،000 مواد احیا کننده غیرفرمانته 321
 21،000 موم 322



   قانون تنظیم مقررات مالی دولت  -خصوصیدر بخش هاي دولتی و  1391سال راهنماي تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی 
  

- 272 - 

  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 93،000 منیزیم 323
 46،000 )هریک(مواد خوشبو کننده اسانس  324
 26،000 مواد احیا کننده ید 325
 40،000 متیل یا پروپیلن پرائیدروکسی بنزوات 326
 26،000 مواد غیرمحلول در تولوئن 327
 26،000 مواد غیرمحلول در بنزن 328
 26،000 مواد غیرمحلول در آستون 329
 21،000 مواد غیرمحلول در الکل 330
 26،000 مواد غیرمحلول در گزیلن 331
 16،000 مشتقات اسید فتالیک 332
 40،000 مواد نفتی 333
 26،000 مواد احیا کننده فرار 334
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 28،000 منیزیم در آب 335
 13،000 مجموعه عصاره خشک در آب 336
 40،000 مقاومت الك ها در بسته بندي  337
 13،000 نسبت درصد مایع در کنسرو 338
 26،000 هریک... بخار آب و  -نفوذپذیري گازها 339
 40،000 نیترات و نیتریت هر کدام  340
 26،000 نمک 341
 21،000 نیتروژن محلول 342
 21،000 نیتروژن غیرمحلول  343
 8،000 )کیفی(نشاسته  344
 13،000 نقطه ذوب 345
 13،000 نقطه انجماد 346
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
)تست روغن(نقطه کنجیل  347  16،000 
)تست روغن(نقطه دودي  348  26،000 
 26،000 نقطه جرقه  349
 26،000 نقطه اشتعال 350
 93،000 نیکل 351
 16،000 نوع نشاسته  352
 13،000 وزن مخصوص 353
 46،000 ویتامینها هریک 354
 26،000 وزن مخصوص تقطیري  355
 26،000 وزن مخصوص روغن هاي فرار  356
 13،000 وزن سنجی  357
 26،000 ولتامتري 358
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 56،000 هیستامین 359
 24،000 هیپوکلریت 360
 26،000 ید در نمک 361
 26،000 ید در آب 362
 22،000 اندازه گیري سوربیتول 363
 34،000 هیدروکینوناندازه گیري  364
 19،000 اندازه گیري اسید دوزنگ 365
 34،000 اندازه گیري آلومینیوم کلرهیدرات 366
 55،000 اندازه گیري منوفلوئورو فسفات 367
 4،000 اندازه گیري متیل سلولز 368
 34،000 اندازه گیري پنتوکسید فسفر 369
 85،000 فتی الکل 370
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 85،000 الکیل بنزن 371
 67،000 فتی اسید 372
 13،000 شناسایی یونها 373
 201،000 ماده فعال آنیونیک 374
 22،000 ماده فعال کاتیونیک 375
 55،000 منو و دي و تري اتانول آمین 376
 55،000 سیلیکاتها 377
 44،000 کاغذ تیشو 378
 44،000 منسوج نیافته  379
 8،000 شناسایی صابون 380
 8،000 صابونمقاومت  381
 13،000 پایداري در کرمها 382
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 13،000 شناسایی النولین 383
 8،000 شناسایی نوع امولسیون 384
 13،000 شناسایی واکسیدان در مایعات ظرفشویی 385
 13،000 نقطه کدورت 386
 13،000 شناسایی ویتامینها 387
 13،000 پایداري کرم 388
 22،000 آزمایش فرمل 389
 22،000 متانول 390
 12،000 آلدئید آزاد 391
 12،000 مجموع آلدئید 392
 22،000 ولتامتري 393
 34،000 اندازه گیري ماده فعال آمفوتریک 394
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 13،000 تست و آلکیل بنزن 395
 17،000 نقطه آنیلین در الکیل بنزن 396
 22،000 آمین آزاد 397
 34،000 خلوص کربنات سدیم 398
 34،000 شناسایی الکها 399
 18،000 آزمایش شمارش کلی میکروارگانیسم ها 400
 21،000 آزمایش شمارش کلی باکتري هاي هوازي مزوفیل 401
 21،000 آزمایش جستجوي کلی فرم ها  402
 40،000 آزمایش شمارش کلی فرم ها  403
 40،000 آزمایش جستجوي اشریشیاکلی 404
 65،000 آزمایش شمارش اشریشیا کلی  405
 65،000 آزمایش جستجوي سالمونالها تا تعیین گروه  406
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 40،000 آزمایش جستجوي استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 407
 21،000 آزمایش شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت 408
 46،000 آزمایش شمارش استرپتوکوکوس فکالیس 409
 21،000 آزمایش شمارش باکتري هاي سرماگرا 410
 46،000 آزمایش شمارش باکتري هاي بی هوازي 411
 21،000 آزمایش جستجوي باسیلوس سرئوس 412
 21،000 آزمایش شمارش باسیلوس سرئوس 413
 26،000 آزمایش جستجوي آنتروکوکوس 414
 93،000 آزمایش شمارش انتروکوکوس 415
 80،000 ویبریوپارا همولیتکوسآزمایش جستجوي  416
 53،000 آزمایش جستجوي پزودموناس آئروژینوزا 417
 93،000 آزمایش جستجوي بروسال 418
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 93،000 آزمایش جستجوي پرسینیا آنتروکولیتیکا 419
 93،000 آزمایش جستجوي کامپیلویاکترژژونی  420
 21،000 آزمایش جستجوي کپک ها 421
 93،000 هاآزمایش شمارش کپک  422
 21،000 آزمایش جستجوي مخمرها 423
 21،000 آزمایش شمارش مخمرها 424
 40،000 آزمایش شمارش مخمرهاي اسموفیل 425
 93،000 آزمایش جستجوي لیستریا منوسیتوژنر 426
 65،000 آزمایش جستجوي شیکالها و تعیین گروه  427
 100،000 آزمایش شمارش انتروباکتریاسه 428
 300،000 آزمایش جستجوي انتروباکتریاسه 429
 120،000 آزمایش شمارش کلستریدویومها احیا کننده سولفیت 430
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 53،000 آزمایش تخم انگل 431
 535،000 آزمایش آنتی بیوتیک ها 432
 134،000 تعیین اثربخشی آنتی میکروبیال ها براي هر میکرو ارگانیسم 433
 134،000 بوتولینومآزمایش جستجوي کلستریدیوم  434
 41،000 آزمایش جستجوي کلسترویدویوم هاي پرفرنژنس 435
 461،000 آزمایش شمارش کلسترویدویومهاي پرفرنژنس 436
 MPN 461،000آزمایش شمارش میکرو ارگانیسم هاي به روش  437
 80،000 آزمایش جستجوي ویبریو 438
 469،000 )باکتري و قارچ(آزمایش و سنجش قدرت تخمیري میکروب ها  439
 16،000 آزمایش شمارش باکتري ها مقاوم به اسید، اسیددوست و اسید الکتیک 440
 64،000 آزمایش اسپور کپکهاي مقاوم به حرارت  441
 20،000 آزمایش ریسه هاي کپک 442
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 64،000 آزمایش شمارش اسپور باکتریها 443
 166،000 آزمایش جستجوي انتروباکتر ساکازاکی  444
 18،000 تهیه سوسپانسیون اولیه و رقم هاي اعشاري براي آزمایش هاي میکروبیولوژي  445
 93،000 آزمایش جستجوي انروموناس 446
 microbial limit test 1،000،000آزمایش محدودیت میکروبیولوژي  447
 650،000 آزمایش تعیین پتانسی آنتی بیوتیکها به روش میکروبیولوژي 448
 1،450،000 آزمایش تعیین استریلیتی به روش تیتراسیون غشایی 449
 461،000 آزمایش تعیین استریلیتی به روش انتقال مستقیم  450
 MIC( 461،000(تعیین حداقل غلظت بازدارندگی  451
 AMES 461،000تست  452
 461،000 آزمایش جستجوي میکروارگانیسم هاي به روش فیلتراسیون 453
 93،000 شمارش میکروارگانیسم هاي لیپولتیک 454
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 93،000 شمارش باکتري هاي پرونئولیتیک 455
 93،000 شمارش باکتري هاي پروبیوتیک 456
 22،000 مواد قابل سولفاته شدن در الکل بنزن 457
 15،000 درشتی ذرات  458
 15،000 خاصیت سائیدگی 459

 107،000 کارباماتها 460

 128،000 بایرتیروئیدها 461
 22،000 فشار آئروسل 462
 107،000 سینرژیست ها 463
 64،000 تشخیص نوع گاز آئروسل 464
 41،000 مقاومت تفلون 465
 34،000 آزمون آستن در الك ها 466
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 22،000 آزمون سولفات مس در الك ها 467
 19،000 درصد درگیري در کنسرو 468
 96،000 درصد فضاي آزاد 469
 15،000 اندازه گیري میزان خال در کنسرو 470
471 HEAD SPACE 1،200،000 اندازه گیري 
 22،000 نچسب بودن تفلون 472
 20،000 تست شناسایی رزین در مالمین 473
 20،000 تست شناسایی فرمالدئید در مالمین 474
 55،000 آزمون کشش در برستیکها، الستیکها 475
 MGI( 44،000(فلوایندکس ملت  476
 152،000 مقاومت در حرارت مرطوب براي مالمین  477
 20،000 مقاومت در حرارت خشک براي مالمین 478
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 12،000 مقاومت در مقابل سرما براي مالمین 479
 34،000 آون هیومدیتی 480
 34،000 چسبندگی  481
 34،000 شناسایی الکها 482
 665،000 در کیسه هاي خونگیري تعیین میزان همولتیک 483
 443،000  اسموالریتی  484
 anticomplimenttary  1،108،000فعالیت  485
 activator prekalk kein 1،108،000تعیین میزان  486
 332،000 تعیین میزان فرمالدئید آزاد 487
 443،000 اندازه گیري فنل 488
489 HPLC 1،330،000 پیتیدها جهت 
 665،000 تعیین مقدار قند احیا در کیسه هاي خونگیري 490
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 Roset 1،330،000آزمایش  491
 1،330،000 تعیین میزان لیپاز 492
 1،330،000 تعیین میزان آمیالز 493
 1،330،000 تعیین میزان پروتئاز 494
 443،000 در واکسن ها) ادجوانت(تعیین مقدار آلومینیوم  495
 D 886،000تعیین مقدار آنتی  496
 western blot 332،000آزمایش شناسایی آنتی بادي و آنتی ژن به روش  497
 ELISA 332،000به روش  HIVشناسایی آنتی بادي  498
 ELISA 332،000به روش  HCVشناسایی آنتی بادي  499
 ELISA 332،000به روش  HBSشناسایی آنتی بادي  500
 ELISA 332،000به روش  HIVشناسایی آنتی ژن  501
 ELISA 332،000به روش  HBSشناسایی آنتی ژن  502
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 221،000 آزمایش بی ضرر بر روي خوکچه 503
 110،000 آزمایش بی ضرر بر روي موش 504
 DTP 221،000آزمایش سمیت اختصاصی  505
 BCG 997،000آزمایش سمیت اختصاصی  506
 1،330،000 فاکتروهاي انعقاديتعیین مقدار  507
 Anti Aanti B 665،000هماگلوتیناسیون  508
 2،217،000 تعیین مقدار هپارین 509
 44،000 تعیین مقدار ترومبین در فاکتورهاي انعقادي 510
 665،000 تعیین مقدار هپارین در فاکتور هاي انعقادي 511
 1،330،000 تعیین فعالیت استرپتوکیناز 512
 2،217،000 تعیین فعالیت اریتروپوتین 513
 HCG 2،217،000تعیین فعالیت  514
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 LH 2،217،000تعیین فعالیت  515
 FSH 2،217،000تعیین فعالیت  516
 LAL( 886،000(اندازه گیري آندوتوکسین  517
 66،500 تعیین مقدار تیومرسال 518
 3،325،000 کشت سلولیتعیین فعالیت واکسنهاي پوتئینی نوترکیب به روش  519
520 PCR 2،217،000 
 997،000 جستجوي توکسینهاي باکتریایی 521
 776،000 جستجوي توکسینهاي قارچی  522
523 GCMASS 1،662،000 
 665،000 کنترل فیزیکی داروهاي آنتی کانسر 524
 2،217،000 کنترل شیمیایی داروهاي آنتی کانسر 525
 554،000 کریستال مالمینتعیین درجه خلوص  526
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 665،000 آزمایش کنترل کیفیت مستریچ 527
 776،000 آزمونهاي مهاجرت مواد پلیمري 528
529 GC HEAD SPACE 997،000 
 2،217،000 پتانسی پرتوزیس 530
 2،217،000 پتانسی دیفتري 531
 BCG 997،000تست حساسیت پوستی  532
 BCG 1،552،000. توتال کانت 533
 size-exclusion 1،330،000کروماتوگرافی  534
 665،000 الکتروفوز آگاروز 535
 665،000 الکتروفوز استات سلولز 536
 1،330،000 الکتروفوز ایزوالکتریک فوکوسینگ 537
 sds-page 1،108،000الکتروفوز  538
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 1،552،000 الکتروفوز بالت 539
 CE 2،217،000الکتروفوز  540
 665،000 پیروژنتست  541
 L&G 443،000تعیین مقدار  542
 invivo( 4،434،000(تعیین پتانسی هپاتیت  543
 invitro( 2،217،000(تعیین پتانسی هپاتیت  544
 DMF 443،000بررسی مدارك  545
 Summary protocol 3،325،000بررسی مدارك  546
 554،000 تعیین نوع پروتئین بکار رفته در فرآورده هاي گوشتی  547
 554،000 آزمایش هیستولوژي فرآورده هاي گوشتی  548
 628،000 کنترل کیفی کیت هاي هماتولوژي و آزمایشگاه هاي عمومی  549
 498،000 کنترل کیفی کیت هاي بیوشیمی شامل آزمایشگاه هاي عمومی  550
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  مبلغ به ریال  نوع آزمایش  ردیف
 729،000 کیت هاي بیوشیمی شامل آنزیم هاکنترل کیفی  551
 702،000 کنترل کیفی کیت هاي مورد مصرف در بخش سرولوژي و ایمونولوژي 552
 1،755،000 کنترل کیفی وسایل و دستگاه هاي آزمایشگاهی  553
 739،000 کنترل کیفی دستگاه هاي پایه و ابزار 554
 794،000 ها کنترل کیفی کیت هاي بیوشیمی شامل هورمون 555
 258،000 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی 556
 314،000 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیوشیمی 557
 160،000 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرولوژي و ایمونولوژي 558
 203،000 )باکتري شناسی و انگل شناسیقارچ شناسی، (نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکروب شناسی  559
 700،000 نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی غذا و دارو 560
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  )بخش سوم(
  تعرفه خدمات پزشکی قانونی 

   1391سال
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  بسمه تعالی

  
  

بدینوسیله     مجلس شوراي اسالمی  27/4/1372قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ) 3(براساس ماده 
هزینه هاي خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به 

  .شرح زیر تصویب و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است
پزشکی  ـ سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه هاي خدمات خاص1ماده

آئین نامه از تاریخ ابالغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ) 2(را مطابق تعرفه موضوع ماده  1391قانونی در سال
  .واریز نمایند و کلیه آئین نامه هاي قبلی ملغی االثر می باشد

بوده و موظف  ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر2ماده
ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که . است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید

  .به مراکز خارج از سازمان ارجاع می شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می گردد

  129006 :شماره
  90/12/21: تاریخ
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  تعرفه هاي خدمات خاص پزشکی قانونی
  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف

  حوزه معاینات

1  

  کارشناسی پزشکی قانونی براي هر نفر در هر نوبت
  مراجعه

 عمومی  -
 اختصاصی زنان -
  اختصاصی مردان -

000/120    

    000/150  کارشناسی روانپزشکی قانونی براي هر نفر در هر نوبت مراجعه   2

    000/250  تشکیل پرونده و کارشناسی جنین درمانی  3

4  
کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی 

  و در محدوده شهر
000/450  

  
5  

کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی 
  و خارج از محدوده شهر

000/600  

    000/200  کارشناسی پزشکی قانونی براي از کارافتادگی  6
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  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف
    000/250  پزشکی قانونی براي تعیین سن کارشناسی  7

  -  کارشناسی پزشکی قانونی براي تعیین نقص عضوي  8
در مورد تعرفه به توضیحات 

  مراجعه شود 9ردیف 

9  

  :کارشناسی پزشکی قانونی براي تعیین  ارش
  دیه کامل انسان% 1براي مجموع ارش کمتر یا مساوي 

000/100  
در صورت تعیین نقص عضو - 1

تعرفه تعیین شده براي فقط 
  .ارش دریافت شود

تعرفه تعیین شده براي - 2
ارش مستقل از تعرفه هاي 
تعیین شده براي ردیف هاي 

  . است 2و 1

  000/170  دیه کامل انسان% 10و کمتر یا مساوي% 1براي مجموع ارش 
  000/250  دیه کامل انسان% 25و کمتر یا مساوي % 10براي مجموع ارش بیش از 
  000/350  دیه کامل انسان% 50و کمتر یا مساوي % 25براي مجموع ارش بیش از 
  000/450  دیه کامل انسان% 100و کمتر یا مساوي % 50براي مجموع ارش بیش از 
  000/500  دیه کامل انسان% 100براي مجموع ارش بیش از 

  2و  1تعرفه ردیف مجموع   کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقالنی  10

11  
بررسی گواهی استعالجی کارکنان قوه قضائیه در مراکز معاینات یا 

  کمیسیون پزشکی
    رایگان

    000/120  بررسی گواهی استعالجی پرسنل سایر سازمانها و ادارات  12
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  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف
  مجموع تعرفه معاینات وآزمایش هاي انجام شده  کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام  13
    000/80  تطبیقی آالت جرم با نوع صدمهکارشناسی   14

    رایگان  از افراد جهت تشکیل پرونده ) فتوگرافی(عکس برداري   15

  رادیوگرافی هاي مختلف  16
بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشکی

  000/15  تفسیر کلیشه هاي رادیوگرافی مجزاي یک ناحیه  17
به ازاي افزایش هر ناحیه 

ریال اضاقه شود تا  000/9
  .ریال 000/60سقف 

18  
صرف اعالم نتیجه به مرجع استعالم کننده در خصوص آزمایش هایی که 

  .در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود
000/35  

چنانچه آزمایشی در بیرون از 
مراکزپزشکی قانونی انجام و 
جهت اعالم به مرجع نیاز به 
اظهار نظر کارشناسی داشت 

الزم است فقط تعرفه 
کارشناسی مربوطه دریافت 

  شود 
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  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف
  حوزه تشریح

    000/85  کاور جسد  19

    000/250  معاینه جسد و صدور جواز دفن  20

  رایگان  هر شبانه روزنگهداري جسد در سردخانه براي   21

در صورت درخواست شخصی 
یا عدم تحویل گرفتن جسد 
علیرغم آماده بودن جهت 

  ریال 000/250تحویل  

22  
در صورت حمل توسط (حمل جسد از صحنه فوت به پزشکی قانونی 

  )پزشکی قانونی
000/200    

  000/000/8  مومیایی کردن جسد  23
  
  

24  
انتقال جسد به خارج از کشور بدون صدور گواهی پزشکی قانونی جهت 

  انجام مومیایی
000/500    

    رایگان  صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی  25
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  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف

26  
اعالم نظر کارشناسی درخصوص علت فوت اجسادي که جواز دفن آنها در 

  .پزشکی قانونی صادر نگردیده است
000/250  

در صورت نیاز به ارجاع به 
به التفاوت تعرفه کمیسیون ما 

  .کمیسیون دریافت گردد

    رایگان  گرافی از جسد  27

  حوزه آزمایشگاه

    000/17  آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی  28

29  
خون در ادرار، پروتئین (بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی 

  ...) در ادرار و 
000/12    

    000/60  اندازه گیري هریک از فلزات سنگین در مایعات بدن   30

    000/150  تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین   31

    000/200  تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین   32

    000/70  اندازه گیري الکل در هواي تنفسی  33

    000/100اندازه گیري الکل در خون و نمونه هاي غیر بیولوژیک به ازاي هر نمونه   34
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  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف
  در مراجعین سرپایی

35  
تعیین نوع مواد مخدر، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه 

  هاي غیرزیستی  به ازاي هر نمونه 
000/200    

    000/000/3  هر نمونهتعیین درصد خلوص مواد مخدر در نمونه ارسالی به ازاي   36

37  
جستجو و تعیین مقدار هر یک از  دارو ها و سموم  معین در   نمونه هاي 

  بیولوژیک افراد زنده به تفکیک در هر نمونه 
000/150    

    000/300  آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازاي هر نمونه   38

    000/400  نوع و سمیتآزمایش  دارو  و مواد نامعلوم از نظر   39

    000/80  در خون جسد COتعیین   40

  000/80  بررسی سم شناسی در اجساد  به ازاي هر نمونه ارسالی به آزمایشگاه   41
حداکثر مبلغ دریافتی 

  ریال 000/240

    000/250  نمونه برداري از آثار موجود در صحنه  42

  000/80  بررسی آسیب شناسی  در اجساد به ازاي هر نمونه   43
حداکثر مبلغ دریافتی 

  ریال 000/240
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  توضیحات  )ریال(ه تعرف  شرح  ردیف
    000/35  تجسس اسپرم در جسد به ازاي هر نمونه  44

    000/35  تعیین گروه خونی جسد  45

    000/100  تعیین گروه خون لکه  46

    000/100  تجسس اسپرم در البسه و سواپها در مراجعین سرپایی در هر پرونده  47

    000/25  در مراجعین سرپایی RH تعیین گروه خونی اصلی و   48

    000/250  بررسی ابوت از طریق گروه خونی براي هرنفر   49

    ΙΙ 000/300کالس  HLA Typingبررسی   50

51  
، ΙΙ کالس HLAبراي تشخیص آلل هاي هر گروه از  PCRاستفاده از 

  هر یک به تنهایی 
000/150    

    000/30  اسپرموگرام  52

53  RPR 000/20    

54  B-HCG 000/100 به روش االیزا    
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55  
 DNAمولکول  STRبه روش بررسی  Typing DNA انجام آزمایش

  به ازاي هر نفر 
000/000/1    

56  
به   میتوکندري DNAبه روش بررسی  Typing DNAانجام آزمایش 

  ازاي هر نفر
000/300/1    

57  
به ازاي هر  YSTARبه روش بررسی  Typing DNAانجام آزمایش 

  نفر
000/300/1    

58  
به ازاي هر  XSTARبه روش بررسی  Typing DNAانجام آزمایش 

  نفر
000/300/1    

59  
تفسیر نتایج آزمایش هاي ژنتیک و اعالم نظر کارشناس پزشکی قانونی به 

    000/250 ازاي هر پرونده

60  
استخوان، دندان، ( بر روي  نمونه هاي  Typing DNAانجام آزمایش 

  به ازاي هر نمونه ...) مو، بافت و 
000/500/1    

61  
شامل البسه، ( بر روي مدارك ارسالی  Typing DNAانجام آزمایش 

  به ازاي هر نمونه  ) اشیا ء، سواپ و آلت قتاله
000/004/1    

62  
بافت بلوك پارافین به ازاي هر  بر روي Typing DNAانجام آزمایش 

  قطعه 
000/500/1    
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    000/700  تعیین توالی هر نوکلئوتید در هر نمونه  63

  انجام سایر آزمایش هاي مختلف  64
بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشکی

  حوزه کمیسیون

    000/900  )استان یا شهرستاندر مرکز (کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی   65

    000/200/1  )در مرکز استان(کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد   66

    000/500/1  )در تهران(کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکز   67
به کمیسیون پزشکی ارسال می گردد، مابه التفاوت در مواردي که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت گردیده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده 

  .تعرفه کمیسیون و تعرفه کارشناسی اولیه اخذ گردد
  مواردسایر 

  حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی  68
هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و  بر اساس تعرفه
  آموزش پزشکی

  حق اشتراك شبکه اطالع رسانی  69
مصوب وزارت ارتباطات و فناوري  هاي براساس تعرفه

  اطالعات
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  خدمات آموزشی و پژوهشی  70
بر اساس تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشکی

  000/70  آبونمان مجله علمی  71
  

در خصوص افرادي که معسر از پرداخت هزینه هاي خدمات پزشکی قـانونی باشـند رئـیس سـازمان و مقامـات        -3ماده 
 .طرف ایشان می توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه هاي مربوطه معاف نمایند مجاز از

  
  صادق آملی الریجانی                                                                                                                                            

  رییس قوه قضاییه                                                                                                                                              
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