
 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

1 

# 100085 

تراشیدن یا بریدن ضایعه 

خیم )مثل شاخی خوش

 میخچه و پینه(؛ با هر تعداد

)در صورتی که جنبه 

زیبایی داشته باشد، کد * 

 گردد(محسوب می

2 190,400  432,000  302,000  

2 

# 100090 

برداري پوست، بافت نمونه

زیرجلدي و یا بافت مخاطی 

)شامل ترمیم اولیه(، منفرد 

 یا متعدد

0055 476,000  1,080,000  755,000  

3 

# 100095 

برداشتن تكمه هاي 

پوستی، متعدد )تكمه هاي 

فیبروکوتانئوس(، در هر 

جاي بدن؛ با هر تعداد 

 ضایعه 

0005 428,400  972,000  679,500  

4 

# 100215 

ترمیم ساده زخم هاي 

سطحی ناحیه پوست سر، 

گردن، زیر بغل، اعضاي 

تناسلی خارجی، تنه و یا 

اندام ها )شامل دست ها و 

 سانتیمتر 05پاها(؛ تا 

3 285,600  648,000  453,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

5 

# 100212 
بخیه آماده یا چسب بخیه 

 به هر اندازه
0005 142,800  324,000  226,500  

6 

#+ 100220 

ترمیم ساده زخم هاي 

سطحی ناحیه پوست سر، 

گردن، زیر بغل، اعضاي 

تناسلی خارجی، تنه و یا 

اندامها )شامل دست ها و 

سانتی  0پاها(به ازاي هر

 متر اضافه 

0005 142,800  324,000  226,500  

7 

# 100225 

ترمیم ساده زخم هاي 

سطحی ناحیه صورت، 

گوش ها، پلک ها، بینی، 

پرده هاي لب ها و یا 

 سانتیمتر 7مخاطی؛ تا 

0 380,800  864,000  604,000  

8 

#+ 100230 

ترمیم ساده زخم هاي 

سطحی ناحیه صورت، 

گوش ها، پلكها، بینی، لب 

ها و یا پرده هاي مخاطی؛به 

 سانتی متر اضافه 2ازاي هر 

2 190,400  432,000  302,000  

9 
# 100506 

گره  یا   05کشیدن بخیه تا 

سانتی متر توسط   05تا 
0055 95,200  216,000  151,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

 پزشک دیگر 

)در صورت انجام در 

اورژانس بیمارستان در 

 تعهد بیمه پایه  می باشد(

10 

# 100507 

 05کشیدن بخیه بیش از 

سانتمتر  05گره یا بیش از 

 توسط  پزشک دیگر

)در صورت انجام در  

اورژانس بیمارستان در 

 تعهد بیمه پایه  می باشد(

0005 142,800  324,000  226,500  

11 

# 100511 

شستشو و پانسمان ساده 

 25کوچک یا متوسط تا 

 سانتیمتر

)در صورت انجام در 

اورژانس بیمارستان در 

 تعهد بیمه پایه  می باشد(

5005 47,600  108,000  75,500  

12 

# 100512 

شستشو و پانسمان ساده 

 سانتیمتر 25بزرگ بیش از

)در صورت انجام در 

اورژانس بیمارستان در 

 تعهد بیمه پایه  می باشد(

0055 95,200  216,000  151,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

13 

# 100575 

خیم تخریب ضایعات خوش

به هر روش؛ به ازاي هر 

 جلسه

)در صورتی که جنبه 

زیبایی داشته باشد، کد * 

 گردد(محسوب می

6 
571,200  1,296,000  906,000  

14 

# 
* 

100595 

تخریب زگیل و مولوسكوم 

با هر تعداد ضایعه)براي 

تخریب زگیل هاي معمولی 

یا پالنتار به کدهاي 

مراجعه  055005و 055070

 گردد(

000 456,960  1,036,800  724,800  

15 

# 100600 

کوتریزاسیون شیمیایی 

گرانوالسیون، براي بافت 

نسج برجسته، سینوس یا 

 فیستول؛ هر تعداد ضایعه

)این کد همراه با کدهاي 

مربوط به برداشتن یا 

اکسیزیون همان ضایعه 

 گزارش نگردد(

0055 380,800  864,000  604,000  

16 
  204600 

کارگیري آتل بلند یا به

 کوتاه پا
2.00 190,400  824,000  412,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

17 

  204605 
باندپیچی، لگن، زانو، مچ پا 

 و یا پا
000 171,360  741,600  370,800  

18 

  412,000  824,000  190,400 2 باندپیچی، انگشتان پا 204610  

19 

  204625 

برداشتن یا دو نیم کردن 

گچ باز کردن پنجره یا 

غیره از کالپ اصالح گچ به

 فوت 

0005 142,800  618,000  309,000  

20 

  204630 
برداشتن گچ بلند بازو یا 

 گچ بلند ساق
0005 142,800  618,000  309,000  

21 

  204635 

اسپایكاي لگن یا شانه 
Minerva, Risser 

jacket 

2005 238,000  1,030,000  515,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

22 

  204640 Turn buckle jacket 3 285,600  1,236,000  618,000  

23 
  204645 

اسپایكا، گچ بدن یا اصالح 

 ژاکت
000 142,800  618,000  309,000  

24 
  309,000  618,000  142,800 000 باز کردن پنجره در گچ 204650  

25 

  204655 
گوه برداشتن از گج کالپ 

 فوت
000 142,800  618,000  309,000  

26 

# 300055 
درآوردن جسم خارجی از 

 بینی 
3055 285,600  648,000  453,000  

27 

  300130 

کنترل خونریزي یا تامپون  

قدامی بینی)یک طرفه یا 

دو طرفه، با یا بدون 

 کوتریزاسیون(

3035 314,160  1,359,600  679,800  

28 

# 500440 

واردکردن کاتتر به صورت 

موقت به داخل مثانه )براي 

مثال کاتتریزاسیون 

مستقیم براي اندازه گیري 

یا تعبیه  ادرار باقیمانده(

0055 95,200  216,000  151,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

کاتتر ساده یا مشكل مثانه 

(Foley) 

29 

# 500445 

خارج کردن  سوند  

(Foley مثانه، ساده یا)

 مشكل

5005 47,600  108,000  75,500  

30 
  500447 

گذاشتن و برداشتن سوند 

 نالتون 
0055 95,200  412,000  206,000  

31 

# 500955 

استفاده از کالمپ ختنه با 

یا وسایل دیگر یا 

اکسیزیون جراحی )کد 

همراه با این کد  63تعدیلی 

 قابل گزارش نمی باشد(

05055 952,000  2,160,000  1,510,000  

32 

# 501790 

برداري اندومتر با یا نمونه

برداري بدون نمونه

 اندوسرویكال )پاپ اسمیر(

000 142,800  324,000  226,500  

33 

# 
* 

501860 
کارگذاري وسیله داخل 

 ( IUDرحمی )مثل 
2 190,400  432,000  302,000  

34 
# 501865 

خارج کردن وسیله داخل 

 (IUDرحمی )مثل 
0 95,200  216,000  151,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

35 
# 502085 

آزمون استرس جنین با 

 انقباض رحم
300 323,680  734,400  513,400  

36 

# 502090 

استرس جنین  آزمون بدون

(NST ) 

)این کد را با کدهاي 

 052075و 052065، 052000

 گزارش نگردد(

202 209,440  475,200  332,200  

37 

  601925 

درآوردن جسم خارجی، 

سطح خارجی چشم؛ 

ملتحمه سطحی؛ جسم 

خارجی فرو رفته در 

ملتحمه )شامل 

کانكریشن(، زیر ملتحمه یا 

اسكلرا )غیر نافذ(؛ قرنیه 

 اي، با یا بدون اسلیت المپ 

3055 285,600  1,236,000  618,000  

38 

* 
# 

  151,000  216,000  95,200 0055 سوراخ کردن هر گوش 602730

39 

  602765 

درآوردن جسم خارجی از 

مجراي گوش خارجی؛ با یا 

 بدون بیهوشی عمومی

2005 266,560  1,153,600  576,800  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

40 

# 602770 

درآوردن سرومن سفت 

شده، هر گوش به هر روش 

)شستشوي گوش، ساکشن 

 و 000(

0055 95,200  216,000  151,000  

41 

# 
* 

900010 

تزریق توکسوئید کزار و یا 

ایمن سازي کزار یا 

واکسیناسیون داخل 

 عضالنی 

5020 23,800  54,000  37,750  

42 

# 900015 

انفوزیون داخل وریدي 

توسط پزشک یا زیر نظر 

 مستقیم پزشک

)در صورت انجام در بخش 

اورژانس بیمارستان تحت 

 پوشش بیمه پایه می باشد(

5005 76,160  172,800  120,800  

43 

# 
* 

900020 

ترزیق هر نوع داروي داخل 

عضله یا زیر جلدي 

)تشخیصی، درمانی و 

 پیشگیرانه(

)در صورت انجام در بخش 

اورژانس بیمارستان تحت 

 پوشش بیمه پایه می باشد(

5025 19,040  43,200  30,200  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

44 

# 
* 

900025 

ترزیق هر نوع داروي داخل 

 شریانی

بخش )در صورت انجام در 

اورژانس بیمارستان تحت 

 پوشش بیمه پایه می باشد(

5005 47,600  108,000  75,500  

45 

# 
* 

900030 

ترزیق هر نوع داروي داخل 

 وریدي

)در صورت انجام در بخش 

اورژانس بیمارستان تحت 

 پوشش بیمه پایه می باشد(

5025 19,040  43,200  30,200  

46 

# 
* 

900035 

تزریق عضالنی آنتی 

 بیوتیک

)در صورت انجام در بخش 

اورژانس بیمارستان تحت 

 پوشش بیمه پایه می باشد(

5025 19,040  43,200  30,200  

47 

# 900200 

گذاري معده و لوله

آسپیراسیون یا الواژ براي 

درمان )مثال براي سموم 

 خورده شده(

0005 418,880  950,400  664,400  

48 

# 900275 

پریمتري اتوماتیک شامل 

 کلیه هزینه هاي مربوطه 

)هزینه دیگري با این کد 

3035 314,160  712,800  498,300  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

قابل گزارش و اخذ نمی 

 باشد(

49 

# 900290 

بیومتري چشمی به وسیله 

اینترفرومتري با محاسبه 

قدرت عدسی داخل 

 چشمی

3 
285,600  648,000  453,000  

50 

# 900475 

پایه و جامع ادیومتري 

شامل ادیومتري با طنین 

صوتی خالص از راه هوا و 

استخوان، ادیومتري کالمی، 

تعیین آستانه و تمیز 

 کلمات

0005 171,360  388,800  271,800  

51 

# 900480 

هاي تخصصی و تست

تكمیلی شنوایی شناسی 

شامل تست باالنس بلندي 

صوت، متناوب، یک یا دو 

گوش/تست تحلیل 

رفتن/طنین صوتی/تست 

SISI تست استنجر با/

طنین صوتی خالص/تست 

گفتار فیلتر شده/تست با 

لغات دو سیالبی 

0 
95,200  216,000  151,000  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

طوالنی/تست 

لومبارد/تست میزان دقت 

حسی عصبی/تست 

تشخیصی جمالت 

ساختگی/ گفتاري و تست 

ETF ؛ هر یک از تست ها به

 تنهایی

52 
# 900485 

گیري تیمپانیک اندازه

 )تست آمپدانس(
500 85,680  194,400  135,900  

53 
# 900490 

تست رفلكس آکوستیک 

 صوتی
500 47,600  108,000  75,500  

54 

# 
+ 

900495 

 الكتروکوکلئوگرافی 

)هزینه وسایل مصرفی به 

طور جداگانه محاسبه 

 گردد(می

0 380,800  864,000  604,000  

55 

# 900710 ECG 151,000  216,000  95,200 0 با تفسیر و گزارش  

56 

# 900715 

استرس اکوکاردیوگرافی 

)ارگومتر یک یا تردمیل یا 

فارماکولژیک( شامل قبل، 

26005 2,522,800  5,724,000  4,001,500  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

حین و بعد با نظارت و 

 تفسیر و گزارش پزشک

57 

# 900740 
(TDI)Tissue  Doppler 

Imaging 
00075 1,399,440  3,175,200  2,219,700  

58 

  900771 

ساعته فشار  20هولتر 

با دستگاه  ECGخون یا 

قابل حمل شامل ثبت، 

تفسیر  وگزارش؛ به ازاي 

 ساعت  20هر 

0 
380,800  1,648,000  824,000  

59 
# 900780 

اکوکاردیوگرافی کامل در 

 بیماري هاي مادرزادي

00 
1,332,800  3,024,000  2,114,000  

60 
# 900785 

اکوکاردیوگرافی کامل در 

 بیماران غیرمادرزادي 
0 

761,600  1,728,000  1,208,000  

61 

# 

900800 

  860,700  1,231,200  542,600 0075 تست ورزش

62 

# 900985 

( SVCاسپیرومتري ساده )

شامل ظرفیت حیاتی 

آهسته همراه با منحنی آن 

 در بزرگساالن

000 
142,800  324,000  226,500  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

63 

# 900990 

( SVCاسپیرومتري ساده )

شامل ظرفیت حیاتی 

آهسته همراه با منحنی آن 

 3در نوزادان و اطفال زیر 

 سال

3 
285,600  648,000  453,000  

 

    
   

64 

# 901010 

اسپیرمتري شامل ظرفیت 

( SVCحیاتی آهسته)

ظرفیت حیاتی حداکثر 

(، حداکثر FVCاجباري )

ظرفیت تنفسی دقیقه اي 

(، همراه با MVVارادي)

جریان -منحنی هاي حجم

زمان تنفسی، قبل  -و حجم

و بعد از دوز آزمایش 

 برونكودیالتور

0005 523,600  1,188,000  830,500  

 
65 

# 901120 

بررسی کمپلیانس ریوي 

)براي مثال پلتیسموگرافی، 

 اندازه گیري فشار و حجم(

303 
314,160  712,800  498,300  



 )ریال( خیریه تعرفه عمومی غیر دولتی و تعرفه خصوصی)ریال( تعرفه دولتی) ریال( ارزش نسبی شرح کد کد خدمت  خصوصیت کد ردیف

66 

# 050020 

 BODY BOX  شامل

پلتیسموگرافی،  اندازه 

گیري ظرفیت باقی مانده 

(، حجم FRCعملكردي)

( و ظرفیت RVباقی مانده)

( و اندازه TLCکامل ریوي)

گیري مقاومت مجاري 

هوایی و همراه با اندازه 

گیري کامل حجم هاي 

دینامیک)توام با 

اسیپرومتري کامل( و 

 استاتیک ریه 

)هزینه دارو به صورت 

جداگانه قابل محاسبه و 

 اخذ نمی باشد(

0055 856,800  1,944,000  1,359,000  

67 

  206,000  700,400  161,840 0075 فتوتراپی ساده 052535  

 


