
 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 

 سوراخ کردن هرگوش 
#* 

602730 1 
 

11,140 11,140 0 1 
 

22,680 22,680 1 
 

22,680 22,680 1 
 

17,700 17,700 

وسیله داخل  کارگذاری

 دی(-یو-رحمی )مثل آی

#* 
501860 2 

 
22,280 22,280 0 2 

 
45,360 45,360 2 

 
45,360 45,360 2 

 
35,400 35,400 

ترزیق هر نوع داروی داخل 

عضله یا زیر جلدی 

)تشخیصی, درمانی و 

  پیشگیرانه(

#* 

900020 0.2 
 

2,228 2,228 0 0.2 
 

4,536 4,536 0.2 
 

4,536 4,536 0.2 
 

3,540 3,540 

خل ترزیق هر نوع داروی دا

 شریانی

#* 
900025 0.5 

 
5,570 5,570 0 0.5 

 
11,340 11,340 0.5 

 
11,340 11,340 0.5 

 
8,850 8,850 

ترزیق هر نوع داروی داخل 

 وریدی 

#* 
900030 0.2 

 
2,228 2,228 0 0.2 

 
4,536 4,536 0.2 

 
4,536 4,536 0.2 

 
3,540 3,540 

ضالنی آنتی تزریق ع

 بیوتیک

#* 

900035 0.2 
 

2,228 2,228 0 0.2 
 

4,536 4,536 0.2 
 

4,536 4,536 0.2 
 

3,540 3,540 

ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 

سانتیمتر )درصورتیکه  7.5

 جنبه زیبایی داشته باشد 

#* 

100260 7 
 

77,980 77,980 0 7 
 

158,760 158,760 7 
 

158,760 158,760 7 
 

123,900 123,900 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 

ترمیم مشکل پوست سر, 

 7.5زو و یا ساق پا ؛ تا با

سانتیمتر )درصورتیکه 

 جنبه زیبایی داشته باشد 

#* 

100265 9.5 
 

105,830 105,830 0 9.5 
 

215,460 215,460 9.5 
 

215,460 215,460 9.5 
 

168,150 168,150 

ترمیم مشکل, ناحیه 

پیشانی, گونه, چانه, دهان, 

گردن, زیر بغل, اعضای 

ت ها و یا پاها؛ تناسلی, دس

سانتیمتر   7.5تا 

درصورتیکه جنبه زیبایی 

 داشته باشد

#* 

100270 11.5 
 

128,110 128,110 0 11.5 
 

260,820 260,820 11.5 
 

260,820 260,820 11.5 
 

203,550 203,550 

ترمیم مشکل پلک ها, 

بینی, گوش ها و یا لب ها؛ 

سانتیمتر   7.5تا 

جنبه زیبایی  )درصورتیکه

به کدهای ()داشته باشد 

 602580تا  602575

  مراجعه گردد(

#* 

100275 12.5 
 

139,250 139,250 0 12.5 
 

283,500 283,500 12.5 
 

283,500 283,500 12.5 
 

221,250 221,250 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 
ترمیم مشکل هر ناحیه از 

 5بدن به ازای هر 

سانتیمتر اضافی یا کمتر از 

درصورتیکه جنبه آن  )

 زیبایی داشته باشد 

#* 

100280 5 
 

55,700 55,700 0 5 
 

113,400 113,400 5 
 

113,400 113,400 5 
 

88,500 88,500 

با تفسیر و  ECGنوارقلبی 

 گزارش

# 
900710 0.3 0.7 12,407 3,722 8,685 0.3 0.7 23,604 14,919 0.3 0.7 31,045 22,360 0.3 0.7 19,730 11,045 

 59,544 106,400 1.9 3.8 105,125 151,981 1.9 3.8 84,928 131,784 1.9 3.8 46,856 20,081 66,937 1.9 3.8 900800 # تست ورزش 

اکوکاردیوگرافی کامل در 

 بیماران غیرمادرزادی 

# 

900785 5.5 2.5 93,645 28,094 65,552 5.5 5.5 256,740 191,189 5.5 5.5 315,205 249,654 5.5 5.5 210,650 145,099 

انجام معاینات 

و  EMGالکترودیاگنوز )

NCV ؛ شامل اخذ شرح)

حال, انجام معاینات بالینی؛ 

انجام الکتردیاگنوز و کلیه 

خدمات مرتبط با آن از 

, ارائه Hو  Fجمله موج 

تشخیص و تهیه گزارش, 

یک اندام )کد دیگری 

همزمان با این کد قابل 

 اشد( محاسبه و اخذ نمی ب

# 

901255 8.5 4 146,490 43,947 102,543 8.5 4 288,780 186,237 8.5 4 331,300 228,757 8.5 4 232,850 130,307 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 
انجام معاینات 

و  EMGالکترودیاگنوز )

NCV ؛ شامل اخذ شرح)

حال, انجام معاینات بالینی؛ 

انجام الکتردیاگنوز و کلیه 

خدمات مرتبط با آن از 

ائه , ارHو  Fجمله موج 

تشخیص و تهیه گزارش, 

دو اندام )کد دیگری 

کد قابل همزمان با این 

 محاسبه و اخذ نمی باشد( 

# 

901260 12 5.5 204,905 61,472 143,434 12 5.5 404,160 260,727 12 5.5 462,625 319,192 12 5.5 325,700 182,267 

انجام معاینات 

و  EMGالکترودیاگنوز )

NCV ؛ شامل اخذ شرح)

انجام معاینات بالینی؛ حال, 

انجام الکتردیاگنوز کلیه 

خدمات مرتبط با آن از 

, ارائه Hو  Fجمله موج 

تشخیص و تهیه گزارش, 

سه اندام )کد دیگری 

همزمان با این کد قابل 

 محاسبه و اخذ نمی باشد( 

# 

901265 15.5 7 263,320 78,996 184,324 15.5 7 519,540 335,216 15.5 7 593,950 409,626 15.5 7 418,550 234,226 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 
انجام معاینات 

و  EMGالکترودیاگنوز )

NCV ؛ شامل اخذ شرح)

حال, انجام معاینات بالینی؛ 

انجام الکتردیاگنوز کلیه 

خدمات مرتبط با آن از 

, ارائه Hو  Fجمله موج 

تشخیص و تهیه گزارش, 

چهار اندام کد دیگری 

همزمان با این کد قابل 

 د( محاسبه و اخذ نمی باش

# 

901270 17.5 8 298,550 89,565 208,985 17.5 8 588,900 379,915 17.5 8 673,940 464,955 17.5 8 474,550 265,565 

( SVCاسپیرومتری ساده )

 شامل ظرفیت حیاتی

آهسته همراه با منحنی آن 

 2در نوزادان و اطفال زیر

 سال 

# 

900990 2 1 35,230 10,569 24,661 2 1 69,360 44,699 2 
 

45,360 20,699 2 1 56,000 31,339 

شستشوی معده ) 

گذاری معده و  لوله

آسپیراسیون یا الواژ برای 

مان مثال برای سموم در

 خورده شده ( 

# 

900200 4.4 
 

49,016 14,705 34,311 4.4 
 

99,792 65,481 4.4 
 

99,792 65,481 4.4 
 

77,880 43,569 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 

ترمیم ساده زخم های 

, سطحی ناحیه پوست سر

گردن, زیر بغل, اعضای 

تناسلی خارجی, تنه و یا 

اندام ها )شامل دست ها و 

 سانتیمتر  10پاها(؛ تا 

# 

100215 3 
 

33,420 10,026 23,394 3 
 

68,040 44,646 3 
 

68,040 44,646 3 
 

53,100 29,706 

ترمیم ساده زخم های 

سطحی ناحیه پوست سر, 

گردن, زیر بغل, اعضای 

یا تناسلی خارجی,تنه و 

اندام ها )شامل دست ها و 

؛ به ازای هر پاها(

 یمتر اضافه سانت5

# 

100220 1.5 
 

16,710 5,013 11,697 1.5 
 

34,020 22,323 1.5 
 

34,020 22,323 1.5 
 

26,550 14,853 

ترمیم ساده زخم های 

سطحی ناحیه صورت, 

گوش ها, پلک ها, بینی, 

لب ها و یا پرده های 

 سانتیمتر 7مخاطی؛ تا 

# 

100225 4 
 

44,560 13,368 31,192 4 
 

90,720 59,528 4 
 

90,720 59,528 4 
 

70,800 39,608 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 
ترمیم ساده زخم های 

سطحی ناحیه صورت, 

گوش ها, پلک ها, بینی, 

لب ها و یا پرده های 

 3مخاطی؛ به ازای هر 

 سانتیمتراضافی

# 

100230 2 
 

22,280 6,684 15,596 2 
 

45,360 29,764 2 
 

45,360 29,764 2 
 

35,400 19,804 

بستن الیه به الیه زخم 

های ناحیه پوست سر, زیر 

بغل, تنه و یا اندام ها, 

دست ها, پاها و یا اعضای 

 10تناسلی خارجی؛ تا 

 سانتیمتر 

# 

100240 5 
 

55,700 16,710 38,990 5 
 

113,400 74,410 5 
 

113,400 74,410 5 
 

88,500 49,510 

بستن الیه به الیه زخم 

ناحیه پوست سر, زیر های 

بغل, تنه , اندام ها, دست 

ها, پاها و یا اعضای تناسلی 

خارجی؛ به ازای هر 

 سانتیمتر اضافه5

# 

100245 1.5 
 

16,710 5,013 11,697 1.5 
 

34,020 22,323 1.5 
 

34,020 22,323 1.5 
 

26,550 14,853 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 

بستن الیه به الیه زخم 

های ناحیه صورت, گوش 

لب ها و ها, پلک ها, بینی, 

یا پرده های مخاطی؛ تا  

 سانتیمتر7

# 

100250 6 
 

66,840 20,052 46,788 6 
 

136,080 89,292 6 
 

136,080 89,292 6 
 

106,200 59,412 

ختنه با استفاده از کالمپ 

یا وسایل دیگر یا اکسیزیون 

 63جراحی )کد تعدیلی 

همراه ابااین کد قابل 

 گزارش واخذ نمی باشد(

# 

500955 10 
 

111,40

0 
33,420 77,980 10 

 
226,800 148,820 10 

 
226,800 148,820 10 

 
177,000 99,020 

انفوزیون داخل وریدی 

سط پزشک یا زیر نظر تو

 مستقیم پزشک

# 

900015 0.8 
 

8,912 2,674 6,238 0.8 
 

18,144 11,906 0.8 
 

18,144 11,906 0.8 
 

14,160 7,922 

بستن الیه به الیه زخم 

ت, گوش های ناحیه صور

ها, پلک ها, بینی, لب ها و 

خاطی؛به یا پرده های م

 سانتیمتراضافی 3ازای هر 

# 

100255 2 
 

22,280 6,684 15,596 2 
 

45,360 29,764 2 
 

45,360 29,764 2 
 

35,400 19,804 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 

خارج کردن وسیله داخل 

 دی(-یو-رحمی )مثل آی

# 

501865 1 
 

11,140 3,342 7,798 1 
 

22,680 14,882 1 
 

22,680 14,882 1 
 

17,700 9,902 

واردکردن کاتتر به صورت 

موقت به داخل مثانه )برای 

مثال کاتتریزاسیون 

مستقیم برای اندازه گیری 

ادرار باقیمانده( یا تعبیه 

 (Foleyکاتتر ساده مثانه )

# 

500440 1 
 

11,140 3,342 7,798 1 
 

22,680 14,882 1 
 

22,680 14,882 1 
 

17,700 9,902 

دن سوند مثانه, خارج کر

 ساده یا مشکل

# 

500445 0.5 
 

5,570 1,671 3,899 0.5 
 

11,340 7,441 0.5 
 

11,340 7,441 0.5 
 

8,850 4,951 

کذاشتن وبرداشتن سون 

 نالتون

# 

500447 1 
 

11,140 3,342 7,798 1 
 

22,680 14,882 1 
 

22,680 14,882 1 
 

17,700 9,902 

شستشو و پانسمان ساده 

 20بزرگ بیش از 

سانتیمتر)درصورت انجام 

مارستان تحت دراورژانس بی

 پوشش بیمه پایه است(

# 

100512 1 
 

11,140 3,342 7,798 1 
 

22,680 14,882 1 
 

22,680 14,882 1 
 

17,700 9,902 



 1399سال-(میباشد تومان به ها قیمت) سرپایی شایع خدمات های عرفهت

 سالمت صاداقت اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خدمات شایع-

کد  

 خدمت
 دولتی

بخش 

دولتی 

 99درسال 

 سهم بیمه سهم بیمار

 خیریه
بخش 

خیریه در 

 99سال 

 سهم بیمار

بخش  خصوصی

خصوصی 

در سال 

99 

 سهم بیمار

 عمومی غیردولتی
بخش 

عمومی 

غیردولتی 

در سال 

99 

 20600 17700 34630 22680 24000 22680 12950 11140 #  سهم بیمار

 
 

11140 12950 43260 42250 43260 66000 24100 28060 

 
 

 فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای فنی حرفه ای

 
شستشو و پانسمان ساده 

 20کوچک یا متوسط تا 

سانتیمتر )درصورت انجام 

مارستان تحت دراورژانس بی

 پوشش بیمه پایه است(

# 

100511 0.5 
 

5,570 1,671 3,899 0.5 
 

11,340 7,441 0.5 
 

11,340 7,441 0.5 
 

8,850 4,951 

 10کشیدن بخیه بیش از 

سانتی  10گره  یا بیش از 

متر توسط پزشک 

دیگر)درصورت انجام 

مارستان تحت دراورژانس بی

 پوشش بیمه پایه است(

# 

100507 1.5 
 

16,710 5,013 11,697 1.5 
 

34,020 22,323 1.5 
 

34,020 22,323 1.5 
 

26,550 14,853 

گره یا  10کشیدن بخیه تا 

سانتی متر توسط  10تا 

پزشک دیگر)درصورت 

مارستان انجام دراورژانس بی

یمه پایه تحت پوشش ب

 است(

# 

100506 1 
 

11,140 3,342 7,798 1 
 

22,680 14,882 1 
 

22,680 14,882 1 
 

17,700 9,902 

درآوردن جسم خارجی از 

جرای گوش خارجی؛ با یا م

 بدون بیهوشی عمومی

 

602765 2.8 
 

31,192 9,358 21,834 2.8 
 

121,128 99,294 2.8 
 

121,128 99,294 2.8 
 

67,480 45,646 

 


