
261,600178,160261,600178,160#900015انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر مستقیم پزشک1

2
تشخیصی، درمانی و )ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی 

(پیشگیرانه
900020#*65,400*65,400*

*163,500*163,500*#900025ترزیق هر نوع داروی داخل شریانی3

*65,400*65,400*#900030ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی4

*65,400*65,400*#900035تزریق عضالنی آنتی بیوتیک5

327,000222,700327,000222,700#100506 سانتی متر توسط پزشک دیگر10 گره یا تا 10کشیدن بخیه تا 6

490,500334,050490,500334,050#100507 سانتمتر توسط پزشک دیگر10 گره یا بیش از 10کشیدن بخیه بیش از 7

163,500111,350163,500111,350#100511 سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 9

327,000222,700327,000222,700#100512 سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از10

*490,500*490,500*#100212بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه11

756,100609,660635,000488,560#900710الكتروکاردیوگرافی با تفسیر12

3,028,6002,319,7102,699,9001,991,010#900800تست ورزش13

14
مثال )لوله گذاری معده و آسپیراسیون یا الواژ و شستشوی معده برای درمان 

(برای سموم خورده شده
900200#1,438,800979,8801,438,800979,880

163,500111,350163,500111,350#500445مثانه، ساده یا مشكل(Foley) خارج کردن سوند 15

3,270,0002,227,0003,270,0002,227,000#500955ختنه با استفاده از کالمپ یا وسایل دیگر یا اکسیزیون جراحی16

*327,000*327,000*#602730سوراخ کردن هر گوش17

18
شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در  (SVC)اسپیرومتری ساده 

بزرگساالن
900985#797,000610,450710,500523,950

19
شامل ظرفیت حیاتی آهسته همراه با منحنی آن در  (SVC)اسپیرومتری ساده 

 سال2نوزادان و اطفال زیر 
900990#1,594,0001,220,9001,421,0001,047,900

20

ظرفیت حیاتی حداکثر  (SVC)اسپیرمتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته 

همراه با ,  (MVV)، حداکثر ظرفیت تنفسی دقیقه ای ارادی(FVC)اجباری 

زمان تنفسی- جریان و حجم-منحنی های حجم

901010#2,718,0002,054,0502,458,5001,794,550

21 EEG4,148,5002,991,0503,716,0002,558,550#901220 روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما

سهم بیمهتعرفه تعرفهسهم بیمه
( Value )شرح کد 

اداره اقتصاد درمان، تعرفه و بیمه گری- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 

(ارقام به ریال )  1401لیست تعرفه های برخی خدمات شابع سرپایی  در بخش دولتی و خصوصی، بر اساس ضریب ارزش نسبی  سال  

خیریهخصوصی
شرح کدکد ملی



 

 

 

 

  

 1401دولتی و خصوصی در  سال سرپایی در بخش  تعرفه ارزیابی و معاینه )ویزیت ( پزشکان و کارشناسان پروانه دار 

 عنوان 

 دفترچه بیمهبدون  پرداختی بیمارمبلغ  دفترچه بیمهبا  پرداختی بیمار فرانشیز 

 خیریه  خصوصی  دولتی خیریه  خصوصی  دولتی

 480,000 690,000 233,000 316,900 526,900 69,900 ( پروانه دارPhD)  هی در علوم پا یتخصص ی و دکتر ی دندانپزشکان عمومپزشکان، 

 552,200 793,500 267,950 388,900 630,400 80,385 ( سال کار بالینی  15پزشکان عمومی با سابقه بیش از )

( و پزشکان MD-PhD)    هیدر علوم پا  یتخصص  یمدرک دکتر  یدارا  یو پزشک عموم  دندانپزشکان متخصص  پزشکان،

 سنی هجده سال و باالتر( گروه تیزی و   نهیمعا یمتخصص کودکان و نوزادان برا
87,000 837,000 607,000 290,000 1,040,000 810,000 

 970,000 1,250,000 348,000 726,400 1,006,400 104,400 سال  هجده ری ز ی( گروه سنت یزی) و نهیمعا  یپزشکان متخصص کودکان و نوزادان برا 

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

 تر و باال هجده سال  ی ( گروه سنت ی زیو )  نهیمعا یکودکان و نوزادان برا
105,600 1,073,600 733,600 352,000 1,320,000 980,000 

هجده  ریز  ی( گروه سنت یزی) و نهیمعا ی( کودکان و نوزادان برا پ ی) فلوش یتخصص ی لیپزشکان فوق تخصص، دوره تکم

 سال 
126,600 1,284,600 874,400 422,000 1,580,000 1,170,000 

 1,030,000 1,380,000 368,000 772,400 1,122,400 110,400 یپزشکان متخصص روانپزشک

 1,220,000 1,570,000 438,000 913,400 1,263,400 131,400 ) فلوشیپ ( روان پزشکی   ی تخصص   ی ل ی و دوره تکم   ی پزشکان فوق تخصص روان پزشک 

 410,000 560,000 199,000 - - - کارشناس ارشد پروانه دار

 310,000 480,000 162,000 - - - کارشناس  پروانه دار


