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538109 #* 

معایىٍ ظاَری جسذ ي صذير جًاز دفه ي یا 

ارجاع مستذل بٍ سازمان پسشکی قاوًوی تًسظ 

 متخصص پسشکی قاوًوی

6 3 8056333 

538103 #* 

اتًپسی کامل ي تعییه علت فًت تًسظ 

متخصص پسشکی قاوًوی در مًارد بستری 

بیمارستاوی )در مًارد کًدک آزاری مىجر بٍ 

درصذ بٍ تعرفٍ مربًعٍ اضافٍ  83فًت، 

 گردد(

59 3 86033333 

538108 #* 

اتًپسی پارشیال ي تعییه علت فًت تًسظ 

متخصص پسشکی قاوًوی در مًارد بستری 

بیمارستاوی )در مًارد کًدک آزاری مىجر بٍ 

درصذ بٍ تعرفٍ مربًعٍ اضافٍ  83فًت، 

 گردد(

53 3 89803333 

538109 #* 

برداری از جسذ )وکريپسی( برای  ومًوٍ

شىاسی ي سريلًشی ي یا آسیب  آزمایشات سم

 شىاسی

89 3 0003333 

538193 #* 

اتًپسی پری واتال )کامل ي یا پارشیل( تًسظ 

پسشکی قاوًوی در مًارد بستری متخصص 

 بیمارستاوی

53 3 89803333 

538163 #* 
معایىٍ تخصصی پسشکی قاوًوی )وًزاد مردٌ یا 

 تازٌ بٍ دویا آمذٌ(
89 3 0003333 

538169 #* 

مشايرٌ ي کارشىاسی تخصصی پسشکی قاوًوی 

)صرفاً در صًرت درخًاست پسشک معالج 

 قابل محاسبٍ است(

9 3 8313333 

538159 #* 
مشايرٌ ي کارشىاسی تخصصی پسشکی قاوًوی 

در مًرد سقظ جىیه اعم از قاوًوی ي جىایی، 
6 3 8056333 



 

 

 

 

 پیًوذ اعضاء، سالمت بکارت ي سایر مًارد

538113 #* 

آزاری، تجايز  ارزیابی بیمار قرباوی کًدک

جىسی، لًاط، َمسر آزاری، سالمىذ آزاری، 

 فرزوذ خًاوذگی، اَذاء عضً یا اَذا جىیه،

تأییذ مرگ مغسی، تعییه سه رشذ، بلًغ، 

رياوی ي یا تعییه سه؛ تًسظ  -سالمت جسمی

 متخصص پسشکی قاوًوی

6 3 8056333 

538119 #* 
ارزیابی تخصصی پسشکی قاوًوی برای تعییه 

 وقص عضًی ي یا از کار افتادگی
5 3 8980333 

538159 #* 
ارزیابی بیمار تريمایی تًسظ متخصص پسشکی 

 قاوًوی
6 3 8056333 

538533 #* 
ارائٍ گسارش پسشکی در دادگاٌ؛ بٍ ازای 

 َرساعت
80 3 0950333 

538539 #* 
ارائٍ مشايرٌ پسشکی در کمیسیًن َای پسشکی 

 برای َر پسشک بٍ ازای َر جلسٍ
0 3 160333 

538535 #* 

ارائٍ خذمات جامع يیسیت ي مشايرٌ در قالب 

( Joint Clinicکلیىیک مشترک بیه تخصصی)

بٍ ازای َر پسشک حاضر در جلسٍ )براساس 

استاوذارد ابالغی يزارت بُذاشت درمان ي 

 آمًزش پسشکی(

0.5 3 555033 


