
 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال فیزیوتراپی خدمات های تعرفه

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خیریه  عمومی غیر دولتی خصوصی دولتی 99تعرفه خدمات کاردرمانی سال

 24,000 20,600 34,630 12,950 جزء فنی  #

 22,680 17,700 22,680 11,140 جزءحرفه ای  #

 42,250 28,060 66,000 12,950 جزء فنی

 43,260 24,100 43,260 11,140 جزءحرفه ای
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# 901620 
هر ریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای  ارزیابی و برنامه

 دوره فیزیوتراپی
0.7 0 7,798 2,339.40 15,876 10,417 12,390 6,931 15,876 10,417 5,459 

#* 901625 

یا لیزر کم توان برای توانبخشی  CPMاستفاده از 

اندامها , هر اندام )قابل گزارش برای حداکثر دو اندام در 

 هر جلسه(

0.3 0.7 12,407 12,407 31,045 31,045 19,730 19,730 23,604 23,604 - 

# 901645 

ها و یا اعمال درمانی روتین  به کارگیری روش

فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی شامل هر تعداد 

از موارد ذکر شده برای هر ناحیه در هر جلسه 

های گرم یا سرد, کشش مکانیکی, تحریک  )کمپرس

الکتریکی با دست یا دستگاه, ابزار وازوپنوماتیک, 

یونتوفورزیس, میکروویو, مادون قرمز, ماوراء بنفش, 

حمام پارافین, اولتراسوند, بازآموزی عصبی عضالنی 

حرکت, تعادل, حس کینتیک, وضعیت بدن, حس 

, ADLموقعیت فضایی, آموزش راه رفتن, آموزش برای 

های  آموزش حرکت با ویلچر و سایر اعمال یا روش

 مرتبط(

1.1 0.6 20,024 6,007.20 45,726 31,709 31,830 17,813 39,348 25,331 14,017 



 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال فیزیوتراپی خدمات های تعرفه

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خیریه  عمومی غیر دولتی خصوصی دولتی 99تعرفه خدمات کاردرمانی سال

 24,000 20,600 34,630 12,950 جزء فنی  #

 22,680 17,700 22,680 11,140 جزءحرفه ای  #

 42,250 28,060 66,000 12,950 جزء فنی

 43,260 24,100 43,260 11,140 جزءحرفه ای

 

#+ 901646 

دیاترمی )در صورتی که خدمت دیاترمی جزء یکی از 

باشد. این کد عالوه  901645روش فیزیوتراپی در کد 

 باشد( بر کد اصلی قابل محاسبه و اخذ می

0.3 0.5 9,817 2,945.10 24,119 17,247 15,610 8,738 18,804 11,932 6,872 

#+ 901660 

ها و یا اعمال درمانی  کارگیری روشانجام ارزیابی و به 

فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی مانند حمام 

کنتراست یا آب درمانی یا مخزن هوبارد و یا گردش 

چرخشی آب )مطابق با استانداردهای ابالغی وزارت 

بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به ازای هر جلسه 

 دقیقه( 20برای حداقل 

2 1.5 41,705 12,511.50 97,305 68,112 66,300 37,107 81,360 52,167 29,194 

# 901662 

ورزش درمانی یا ماساژ یا تکنیک های درمانی دستی 

شامل حرکت دادن, دستکاری, درناژ و کشش دستی 

 برای لنف ادما به ازای هر جلسه

1.3 
 

14,482 4,344.60 29,484 19,347 23,010 12,873 29,484 19,347 10,137 

#* 901665 

-استفاده از دستگاه لیزر پرتوان جهت کاربردهای عصبی

عضالنی؛ به ازای هر جلسه برای هر ناحیه )قابل -اسکلتی

گزارش برای حداکثر دو ناحیه( )عمل مستقل( )مطابق 

با استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت, درمان و آموزش 

 پزشکی(

2 2 48,180 48,180 114,620 114,620 76,600 76,600 93,360 93,360 - 



 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال فیزیوتراپی خدمات های تعرفه

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خیریه  عمومی غیر دولتی خصوصی دولتی 99تعرفه خدمات کاردرمانی سال

 24,000 20,600 34,630 12,950 جزء فنی  #

 22,680 17,700 22,680 11,140 جزءحرفه ای  #

 42,250 28,060 66,000 12,950 جزء فنی

 43,260 24,100 43,260 11,140 جزءحرفه ای

 

#* 901670 

 ESWT (Exteracorporealاستفاده از دستگاه 

Shock Wave Therapy با توان کم, جهت )

عضالنی و ترمیم بافت نرم؛ به -درمان دردهای اسکلتی

ازای هر ناحیه )قابل گزارش برای حداکثر دو ناحیه در 

هر جلسه( )عمل مستقل( )منبطق با استانداردهای 

 ابالغی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی(

2 2.5 54,655 54,655 131,935 131,935 86,900 86,900 105,360 105,360 - 

#* 901675 
( برای تعیین Foot Scanاسکن استاتیک کف پا )

 نقاط فشاری کف پا و تجویز کفی و یا اورتز مناسب
1.5 1 29,660 29,660 68,650 68,650 47,150 47,150 58,020 58,020 - 

#* 901677 Whole Body Vibration)WBV) 0.75 1 21,305 21,305 51,640 51,640 33,875 33,875 41,010 41,010 - 

#* 901680 

 Magnetic Field Therapyاستفاده از دستگاه 

ها؛ به ازای هر جلسه منطبق با  جهت توانبخشی اندام

استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت, درمان و آموزش 

 پزشکی )عمل مستقل(

2 1 35,230 35,230 79,990 79,990 56,000 56,000 69,360 69,360 - 

#* 901683 

توانبخشی ریوی شامل ارزیابی پزشکی, مانیتورینگ 

ورزش درمانی؛ به ازای هر قلبی, اکسیژن درمانی و 

 جلسه

3 2.5 65,795 65,795 154,615 154,615 104,600 104,600 128,040 128,040 - 

#* 901685 
 DBC (Documented Basedتوانبخشی فعال 

Careها؛ هر جلسه ( برای ستون فقرات و اندام 
2.5 1 40,800 40,800 91,330 91,330 64,850 64,850 80,700 80,700 - 



 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال فیزیوتراپی خدمات های تعرفه

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خیریه  عمومی غیر دولتی خصوصی دولتی 99تعرفه خدمات کاردرمانی سال

 24,000 20,600 34,630 12,950 جزء فنی  #

 22,680 17,700 22,680 11,140 جزءحرفه ای  #

 42,250 28,060 66,000 12,950 جزء فنی

 43,260 24,100 43,260 11,140 جزءحرفه ای

 

#* 901690 Taping Kinesio 1.7 0.5 25,413 25,413 55,871 55,871 40,390 40,390 50,556 50,556 - 

 
901635 

های  ها با یا بدون مدالیته فیزیوتراپی قفسه سینه و اندام

فیزیکی شامل تمرین درمانی و ماساژ برای بیماران 

 گزارش ننمائید( 901640بستری )این کد را با کد 

2 2 48,180 14,454 218,520 184,794 104,320 70,594 171,020 137,294 33,726 

 
901636 

فیزیوتراپی قفسه سینه بدون فیزیوتراپی اندام ها با یا 

بدون مدالیته های فیزیکی شامل تمرین درمانی و ماساژ 

بیماران بستری)در صورت درخواست پزشک معالج در 

های  بخش( و ICUو  CCUهای مراقبت ویژه ) بخش

جراحی توراکس و ریه برای هر تعداد جلسه در هر روز 

دقیقه  20بستری و رعایت مدت زمان استاندارد حداقل 

باشد( )این کد با کد  تحت پوشش بیمه پایه می

باشد( )مطابق با  قابل گزارش و اخذ نمی 901640

استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت, درمان و آموزش 

 پزشکی(

1.5 1 29,660 8,898 130,890 110,128 64,210 43,448 149,390 128,628 20,762 

 
901640 

فیزیوتراپی یک یا چند ناحیه در بیماران بستری در 

صورت درخواست پزشک معالج برای هر روز بستری 

مشروط بر ثبت و گزارش در پرونده و ممهور به مهر 

 دقیقه 15مسئول فنی صاحب صالحیت به ازای حداقل 

1.5 0.5 23,185 6,956 97,890 81,661 50,180 33,951 149,390 133,161 16,230 

 


