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

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خیریه  عمومی غیر دولتی خصوصی دولتی 99سال کاردرمانیتعرفه خدمات 

 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 فنی جزء

 43,260 24,100 43,260 11,140 ای جزءحرفه
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ارزیابی جامع کاردرمانی یا شغلی جهت برنامه ریزی برای کاردرمانی بیمار   901630 +*#
  یک دوره درمانبرای 
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901650 

های کاردرمانی شامل استفاده از یک یا چند  ها و تکنیک به کارگیری روش
ای )شامل  دقیقه 30های کاردرمانی برای یک جلسه حداقل  مورد از فعالیت

شناختی، -حرکتی، یا ادراکی-عضالنی، یا حسی-ارزیابی و درمان اسکلتی
گیری و  ها و تنه، اندازه اجتماعی، ارزیابی عضالنی دستی اندام -یا روانی

ها و تنه، توسعه مهارت های شناختی  گزارش میزان دامنه حرکتی اندام
های یکپارچگی حسی برای تقویت  برای باال بردن توجه و حافظه، روش

پردازش حسی و تحریک پاسخ سازگاری با نیازهای محیطی، موقعیت 
های خود مراقبتی، استفاده از  ، آموزش فعالیتADLفضایی، آموزش برای 

های بازی درمانی در کودکان، فعالیت درمانی مستقیم )به کارگیری  روش
های دینامیک برای بهبود عملکرد(، آموزش بازگشت فرد به جامعه  فعالیت

یا کار، آموزش مدیریت منزل، آموزش حرکت با ویلچر، آموزش راه رفتن، 
آموزش هندلینگ بیمار یا خانواده وی، مداخالت کاردرمانی در ضایعات 

های بستری و سایر  پس از جراحی، مداخالت کاردرمانی در بخش دست
 های کاردرمانی( ها یا مدالیته روش
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 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال کار درمانی خدمات های تعرفه

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 خیریه  عمومی غیر دولتی خصوصی دولتی 99سال کاردرمانیتعرفه خدمات 

 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 فنی جزء

 43,260 24,100 43,260 11,140 ای جزءحرفه
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به کارگیری روشها و تکنیکهای کاردرمانی شامل استفاده از یک یا چند 
دقیقه ای )شامل  45مورد از فعالیتهای کاردرمانی برای یک جلسه حداقل 

روشهای درمانی برای بهبود قدرت عضالنی، تحمل عضالنی، دامنه 
و تنه، حرکتی و انعطاف پذیری به طور فعال و غیرفعال در اندام ها 

بازآموزی عصبی عضالنی در فعالیتهای نشسته/ویا ایستاده مشتمل بر بهبود 
حرکت، تعادل، حس کینتیک، وضعیت بدن و اصالح پاسچر، حس عمقی 
و/یا افزایش هماهنگی حرکتی، به کارگیری گروه درمانی در کاردرمانی، 

ق مطاب -آماده سازی برای وضعیت و سختی در کار )توانبخشی حرفه ای( 
 با استانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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اقدامات طب توانبخشی جهت بیماران سکته مغزی، ضربه مغزی، ضایعات 
نخاعی شامل ارزیابی پزشک، تجویز روشهای توانبخشی، آموزش 
فعالیتهای روزمره زندگی، مشاوره تغذیه، خدمات روانشناسی و ورزش 
 درمانی توسط پزشک متخصص به ازای هر جلسه

قابل  901670الی  901660و  901646الی  901620)این کد با کدهای 
 باشد( گزارش نمی
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