
 

 

 

  

 1400سال  ویزیت در بخش دولتی و خصوصی در لیست تعرفه 

 مبلغ دریافتی با دفترچه بیمه مبلغ دریافتی بدون دفترچه بیمه عنوان

 فرانشیز خصوصی فرانشیز دولتی تعرفه خصوصی تعرفه دولتی

 الکترونیکغیر الکترونیک الکترونیکغیر الکترونیک الکترونیکغیر الکترونیک الکترونیکغیر الکترونیک

 هیدر علوم پا یتخصص یو دکتر ،یپزشکان، دندانپزشکان عموم

 (PhDپروانه دار ) 

194،000 164،000 527،000 446،000 58،200 49،200 391،200 331،200 

 398،100 470،250 49،200 58،200 512،900 606،050 164،000 194،000 باال سال به15ویزیت پزشک عمومی با سابقه 

مدرک  یدارا یو پزشک عموم پزشکان،دندانپزشکان متخصص

( و پزشکان متخصص MD-PhD)  هیدر علوم پا یتخصص یدکتر

هفت  ی( گروه هفت و باالتیزیو   نهیمعا یکودکان و نوزادان برا

 سال

242،000 205،000 800،000 677،000 72،600 61،500 630،600 533،500 

( گروه تیزی) و نهیمعا یپزشکان متخصص کودکان و نوزادان برا

 هفت سال ریز یسن

290،000 246،000 960،000 812،000 87،000 73،800 757،000 639،800 

( و  پی) فلوش یتخصص یلیتکم پزشکان فوق تخصص، دوره

( کودکان پی) فلوش یتخصص یلیپزشکان فوق تخصص، دوره تکم

هفت  یهفت و باال ی( گروه سنتیزیو ) نهیمعا یو نوزادان برا

 سال

293،000 248،000 1،014،000 858،000 87،900 74،400 808،900 684،400 

(  پی) فلوش یتخصص یلیپزشکان فوق تخصص، دوره تکم

هفت  ریز ی( گروه سنتیزی) و نهیمعا یکودکان و نوزادان برا

 سال

352،000 298،000 1،217،000 1،030،000 105،600 89،400 970،600 821،400 

 719،000 850،100 78،000 92،100 901،000 1،065،000 260،000 307،000 یپزشکان متخصص روانپزشک

  یتخصص یلیو دوره تکم یپزشکان فوق تخصص روان پزشک

 ی( روان پزشکپی) فلوش

365،000 309،000 1،208،000 1،022،00 109،500 92،700 952،500 805،700 

 - - - - 363،000 429،000 141،000 166،000 کارشناس ارشد پروانه دار

 - - - - 314،000 371،000 114،000 135،000 کارشناس  پروانه دار

 

 اداره اقتصاد درمان و بیمه گری –معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 



 

 

 ) ارقام به ریال(  1400لیست تعرفه های برخی خدمات شابع سرپایی  در بخش دولتی و خصوصی، بر اساس ضریب ارزش نسبی  سال 

 تعرفه خصوصی ) آزاد ( ( Valueشرح کد ) 
 ) آزاد (  تعرفه خصوصی

 ) در صورت تعهد بیمه (  با دفترچه
 دولتی  تعرفه

 تعرفه دولتی با دفترچه 

 تعهد بیمه ( ) در صورت

انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم 

 پزشک
 

ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی 

 )تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه( 
 

  ترزیق هر نوع داروی داخل شریانی 

  ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی 

  تزریق عضالنی آنتی بیوتیک 

 سانتی متر توسط  10گره یا تا  10کشیدن بخیه تا 

 پزشک دیگر
 

سانتمتر  10گره یا بیش از  10کشیدن بخیه بیش از 

 توسط پزشک دیگر
 

  سانتیمتر  20شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 

  سانتیمتر 20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از

  بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه

  الکتروکاردیوگرافی بدون تفسیر
 



 

 

(الی) ارقام به ر  1400سال   یارزش نسب بیبر اساس ضر ،یو خصوص یدر بخش دولت  ییع سرپایخدمات شا یبرخ یتعرفه ها ستیل 

 ( Valueشرح کد ) 
 تعرفه خصوصی ) آزاد (

 ) آزاد (  تعرفه خصوصی

 ) در صورت تعهد بیمه (  با دفترچه
 بخش دولتی 

 تعرفه دولتی با دفترچه 

 ) در صورت تعهد بیمه (

  الکتروکاردیوگرافی با تفسیر

  ورزشتست 

گذاری معده و آسپیراسیون یا الواژ و شستشوی لوله

 معده برای درمان )مثال برای سموم خورده شده(
 

NGT  لوله گذاری درمعده 

  (مثانه، ساده یا مشکلFoleyخارج کردن سوند )

ختنه با استفاده از کالمپ یا وسایل دیگر یا اکسیزیون 

 جراحی
 

  سوراخ کردن هر گوش

( شامل ظرفیت حیاتی آهسته SVCاسپیرومتری ساده )

 همراه با منحنی آن در بزرگساالن
 

( شامل ظرفیت حیاتی آهسته SVCاسپیرومتری ساده )

 سال 2همراه با منحنی آن در نوزادان و اطفال زیر 
 

( SVCاسپیرمتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته )

(، حداکثر FVCظرفیت حیاتی حداکثر اجباری )

( , همراه با MVVظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی)

 زمان تنفسی -جریان و حجم-منحنی های حجم

 

 EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما  

 


