
 خصوصی )ریال(در بخش  89در سال  مامایی متخصصین / راهنمای تعرفه های خذمات سرپایی 

 ارسش کذهلی ضزح خذهت ردیف

 ًسبی

ارسش ریالی در 

 بخص خصَصی

 سْن بیوار

حزفِ 

 ای

 فٌی

ای   ارائِ هطاٍرُ پشضکی بِ بیوار یا خاًَادُ ٍی با صالجیت حزفِ #*

 دقیقِ 03)پشضک یا غیز پشضک( بِ صَرت تلفٌی حذاقل؛ 
038103 8.5  000333 000333 

 530303 3.5 8.1 511033 088514 (NSTآسهَى بذٍى استزس جٌیي ) #
بزگشاری کالس اصَل حفظ تٌذرستی ٍ هزاقبت اس خَد ٍ یا  #*

ّای تذٍیي ضذُ  آهَسش بِ بیوار بزای ّز بیوار بزاساس پزٍتکل

 دقیقِ 03ای)پشضک یا غیز پشضک(؛ حذاقل   تَسط فزدی حزفِ

038185 3.1  858033 858033 

بارداری بِ  01تا  03بزگشاری کالس آهادگی بزای سایواى اس ّفتِ  #*

ٍ  5دقیقِ؛ بِ اسای ّز بیوار)حذاقل  03اسای ّز جلسِ گزٍّی 

 ًفز( 83حذاکثز 

030335 3.1  810133 810133 

بارداری؛ بِ  01تا  03بزگشاری کالس آهادگی بزای سایواى اس ّفتِ  #*

 دقیقِ 03اسای ّز جلسِ فزدی 
030333 0  401333 401333 

بِ ّوزاُ هذدجَ در کالس ّای آهادگی  DOULAحضَر هاهای  #*

 دقیقِ ای03بارداری؛ بِ اسای ّز جلسِ  01تا  03سایواى اس ّفتِ 
030383 8  084333 084333 

پس اس سایواى )هزاقبت اس هادر ٍ ًَساد ٍ  DOULAحضَر هاهای  #*

 آهَسش ضیزدّی(؛ بزای ّز تعذاد ساعت ارائِ خذهت
030305 0  000333 000333 

در اتاق لیبز؛ بِ اسای ّز ساعت ارائِ  DOULAحضَر هاهای  #*

 خذهت
030303 8.1  041033 041033 

در هٌشل بزای فاس ًْفتِ سایواى؛ بزای ّز  DOULAحضَر هاهای  #*

 تعذاد ساعت ارائِ خذهت
030385 0  000333 000333 

ضستطَی ٍاصى ٍ یا استعوال دارٍ بزای بیواری قارچی، باکتزیال  

 اًگلییا 
530881 8.0  000033 080000 

 538143 0  000333 000333 ( IUDکارگذاری ٍسیلِ داخل رحوی )هثل  #*
 538145 8  084333 800043 ( IUDٍسیلِ داخل رحوی )هثل خارج کزدى  #

هزاقبت رٍتیي هاهایی، ضاهل قبل اس سایواى، سایواى سشاریي ٍ  

 هزاقبت بعذ اس سشاریي
530813 03  84013333 80180033 

هزاقبت هاهایی رٍتیي، ضاهل هزاقبت قبل ٍ بعذ اس سایواى، سایواى  

ٍاصیٌال )با یا بذٍى اپیشیَتَهی ٍ یا بذٍى فَرسپس ٍ ٍاکیَم( بِ 

 ّز رٍش

530855 53  03433333 81041333 

هطاٍرُ ٍ کارضٌاسی تخصصی پشضکی قاًًَی در هَرد سقط  #*

پیًَذ اعضاء، سالهت بکارت ٍ سایز جٌیي اعن اس قاًًَی ٍ جٌایی، 

 هَارد

038115 4  8004333 8004333 

بزداری اًذٍسزٍیکال )پاپ  بزداری اًذٍهتز با یا بذٍى ًوًَِ ًوًَِ #

 اسویز(
538103 8.5  000333 000303 

 

 

 

 



 

 

 


