
 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال گفتار درمانی خدمات های رفهتع

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 دولتی خصوصی 99سال گفتار درمانیتعرفه خدمات 
دولتی غیر عمومی  خیریه 

 24,000 20,600 12,950 34,630 جزء فنی 

 جزءحرفه ای 
22,680 11,140 17,700 22,680 
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رزیابی گفتار و یا زبان و یا صدا و یا ارتباط)افزوده خدمات ا

 و مکمل( و یا بلع و یا پردازش شنیداری
900420 

3 0 

#* 
68,040 68,040 

33,420 33,420 - 53,100 53,100 68,040 68,040 

ن اختالالت گفتار, زبان, تکلم, ارتباط کالمی و یا درما

 پردازش شنوایی؛ انفرادی به ازای هر جلسه
900425 

2.5 1.6 

#* 
112,108 112,108 

48,570 48,570 - 77,210 77,210 95,100 95,100 

ن گروهی اختالالت گفتار و یا زبان و یا صدا و یا درما

ارتباط )افزوده و مکمل( و یا بلع و یا پردازش شنیداری به 

 نفر( 8تا  2ازای هر نفر )

900430 

1.2 1.5 

#* 

79,161 79,161 

32,793 32,793 - 52,140 52,140 63,216 63,216 

 900435 فارنگوسکوپی با اندوسکوپ )عمل مستقل(نازو
2.5 1.5 

# 
108,645 75,553 47,275 14,183 33,093 75,150 42,058 92,700 59,608 

 900440 بررسی عملکرد بینی )رینومانومتری(
1.5 0.5 

# 
51,335 35,106 23,185 6,956 16,230 36,850 20,621 46,020 29,791 

 900445 بررسی عملکرد عصب صورتی )الکترونورونوگرافی(
1.5 0.5 

# 
51,335 35,106 23,185 6,956 16,230 36,850 20,621 46,020 29,791 

 900450 ی عملکرد حنجرهبررس
2 1 

# 
79,990 55,329 35,230 10,569 24,661 56,000 31,339 69,360 44,699 

 900455 ن اختالالت بلع و یا عملکرد دهان برای تغذیهدرما
1.4 0.6 

# 
52,530 36,174 23,366 7,010 16,356 37,140 20,784 46,152 29,796 

ارزیابی برای استفاده و/یا فیت کردن پروتز تکلم به عنوان 

مکمل گفتار )برای گزارش خدمات مرتبط با وسائل 

 900555ارتباطی جایگزین و یا تقویت کننده, به کدهای 

 مراجعه کنید( 900545,

900530 

1.5 1 

#* 

68,650 68,650 

29,660 29,660 - 47,150 47,150 58,020 58,020 



 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال گفتار درمانی خدمات های رفهتع

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 دولتی خصوصی 99سال گفتار درمانیتعرفه خدمات 
دولتی غیر عمومی  خیریه 

 24,000 20,600 12,950 34,630 جزء فنی 

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

 

 

 "جایگزین –افزوده "ابی برای تجویز ابزار ارتباطی ارزی

 غیرگفتاری فردی چهره به چهره برای یک دوره درمان
900545 

2 1 

#* 
79,990 79,990 

35,230 35,230 - 56,000 56,000 69,360 69,360 

)خدمات( درمانی برای به کارگیری ابزار مولد غیر  خدمت

 گفتاری, شامل برنامه ریزی و تنظیم به ازای هر جلسه
900550 

1.5 0.5 

#* 
51,335 51,335 

23,185 23,185 - 36,850 36,850 46,020 46,020 

 –افزوده "ابی برای تجویز ابزار مولد گفتار در ارتباط ارزی

 چهره به چهره برای یک دوره درمان "جایگزین
900555 

2 1 

#* 
79,990 79,990 

35,230 35,230 - 56,000 56,000 69,360 69,360 

ت درمانی برای استفاده از ابزار مولد گفتار, شامل خدما

ریزی و اصالح, به ازای هر جلسه )برای خدمت یا  برنامه

خدمات درمانی جهت استفاده از ابزار غیر مولد گفتار از 

 استفاده کنید( 900550کد 

900560 

1.5 0.6 

#* 

54,798 54,798 

24,480 24,480 - 38,910 38,910 48,420 48,420 

ارزیابی عملکردی بلع دهانی و حلقی؛ برای یک دوره 

درمان )برای ارزیابی فلورسکوپیک حرکات عمل بلع از کد 

استفاده کنید( )برای امتحان با اندوسکوپ قابل  900570

 استفاده کنید( 900575و  900570انعطاف از کدهای 

900565 

1.7 0.8 

#* 

66,260 66,260 

29,298 29,298 - 46,570 46,570 57,756 57,756 

ارزیابی فلئوروسکوپی یا اندوسکوپ فیبراپتیک قابل 

انعطاف حرکتی از عملکرد بلع یا تست حسی حنجره با 

ضبط ویدئویی یا سینمائی )هزینه رادیولوژی به طور 

گردد( )برای ارزیابی عمل بلع دهانی  جداگانه محاسبه می

 استفاده کنید( 900565و حلقی از کد 

900570 

2.5 1.5 

#* 

108,645 108,645 

47,275 47,275 - 75,150 75,150 92,700 92,700 

فلئوروسکوپی تنها تفسیر و گزارش پزشک )برای گزارش 

 900565ارزیابی فونکسیون بلع دهانی و حلقی از کد 

استفاده کنید( )برای گزارش ارزیابی حرکتی فونکسیون 

 استفاده کنید( 900570بلع با فلئورسکپی از کد 

900575 

2.5  

#* 

56,700 56,700 

27,850 27,850 - 44,250 44,250 56,700 56,700 



 (میباشد تومان به ها قیمت)  1399 سال گفتار درمانی خدمات های رفهتع

 سالمت اقتصاد اداره-حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت

 دولتی خصوصی 99سال گفتار درمانیتعرفه خدمات 
دولتی غیر عمومی  خیریه 

 24,000 20,600 12,950 34,630 جزء فنی 

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

 

 

 900590 ارزیابی وضعیت توانبخشی شنیداری برای یک دوره درمان
2 1 

#* 
79,990 79,990 35,230 35,230 - 56,000 56,000 69,360 69,360 

 900595 بخشی آسیب شنیداری پیش زبانی به ازای هر جلسهتوان
1.6 0.5 

#* 
53,603 53,603 24,299 24,299 - 38,620 38,620 48,288 48,288 

بخشی آسیب شنیداری بعد از زبان آموزی به ازای هر توان

 جلسه
900600 

1.6 0.5 
#* 

53,603 53,603 24,299 24,299 - 38,620 38,620 48,288 48,288 

ارزیابی زبان پریشی بزرگساالن )آزمون زبان پریشی 

 فارسی و دو زبانه( همراه با تفسیر و گزارش
901485 

2 1 

#* 
79,990 79,990 

35,230 35,230 - 56,000 56,000 69,360 69,360 

 


