
فنیحرفه ای کلتوضیحات(Value)شرح کد(Code)کدملی
 بخش خصوصی جز 

حرفه ای

 بخش خصوصی  

فنی به لایر

 مبلغ کل بخش 

خصوصی

100015
برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز )جراحی آکنه 

کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون ها، کیست و 

(یا پوستول

در صورتی که جنبه زیبایی داشته )

(محسوب می گردد* باشد، کد 
3.003.00680,400           -                   680,400         

      1,026,700           346,300           4.0031680,400ساب سیژن برای یک ناحیه صورت100017

100020
برای مثال کاربانکل، )ه انسیزیون و درناژ آبس

هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، 

(فرونکل، پارونشیا

4.004.00907,200           -                   907,200         

100030
انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ 

ساده یا مشکل

برای گزارش نمودن اکسپلوراسیون )

زخم ناشی از ترومای نافذ بدون انجام 

الپاروتومی یا توراکوتومی به کدهای 

 بر حسب 200020 تا 200010

برای گزارش  )(مورد مراجعه گردد

5.005.001,134,000        -                   1,134,000      

100035
انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع 

پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا 

کیست بدون هدایت رادیولوژیک

برای محاسبه هزینه این خدمت به )

همراه هزینه رادیولوژی به کد 

( مراجعه گردد100040

2.802.80635,040           -                   635,040         

انسیزیون و درناژ، مشکل، عفونت زخم جراحی100045

برای بستن ثانویه زخم جراحی به )

 100285 و 100235کدهای 

(مراجعه گردد

4.004.00907,200           -                   907,200         

100085
مثل )تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخي خوش خیم 

تا دو ضایعه (میخچه و پینه 

در صورتي که جنبه زیبایي داشته ) 

(محسوب مي گردد* باشد، کد 
2.002.00453,600           -                   453,600         

100087
مثل )تراشیدن یا بریدن ضایعه شاخي خوش خیم 

بیش از دو ضایعه (میخچه و پینه 

در صورتي که جنبه زیبایي داشته )

(محسوب مي گردد* باشد، کد 
3.003.00680,400           -                   680,400         

100090
نمونه برداري پوست، بافت زیرجلدي و یا بافت 

، منفرد یا متعدد(شامل ترمیم اولیه)مخاطي 
5.005.001,134,000        -                   1,134,000      

      1,026,700           346,300           4.003.001.00680,400پانچ بیوپسی پوست؛ منفرد یا متعدد100092



100095
تكمه هاي )برداشتن تكمه هاي پوستي، متعدد 

، در هر جاي بدن؛ با هر تعداد (فیبروكوتانئوس

ضایعه

4.504.501,020,600        -                   1,020,600      

100100

اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش خیم درم یا 

اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست 

سر، گردن، دست ها، پاها، ناحیه تناسلی؛ در 

صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها، پرده های 

 سانتیمتر2مخاطی؛ به قطر کمتر از 

در صورتی که جنبه زیبایی داشته )

(محسوب می گردد* باشد، کد 
4.004.00907,200           -                   907,200         

100105

اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش خیم درم یا 

اپیدرم، منفرد، در تنه، بازوها یا ساق؛ در پوست 

سر، گردن، دست ها، پاها، ناحیه تناسلی، صورت، 

گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و پرده های مخاطی؛ 

 سانتیمتر2به قطر بیش از 

برای پلکها زمانی که فراتر از )

پوست درگیر باشد به کدهای 

( به بعد مراجعه گردد602490

7.007.001,587,600        -                   1,587,600      

100135
برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه 

هماتوم ناخن

در صورتی که جنبه زیبایی داشته )

(محسوب می گردد* باشد، کد 
2.002.00453,600           -                   453,600         

100140
اکسیزیون ناخن و بستر ناخن به صورت ناقص یا 

کامل برای مثال ناخن در گوشت فرورفته با یا بدون 

اکسیزیون گوه ای پوست کنار ناخن

در صورتی که جنبه زیبایی داشته )

(محسوب می گردد* باشد، کد 
5.105.101,156,680        -                   1,156,680      

100150
مثالً خود ناخن، بستر، )نمونه برداری از ناخن 

ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های کناری و 

(عمل مستقل )(پروگزیمال ناخن

3.003.00680,400           -                   680,400         

         567,000                   -           2.502.50567,000تزریق، داخل ضایعات؛ یک تا هفت ضایعه100165

         793,800                   -           3.503.50793,800تزریق، داخل ضایعات؛ بیش از هفت ضایعه100166

100170

خالکوبی، داخل جلدی با استفاده از رنگدانه 

غیرمحلول جهت تصحیح رنگ ضایعه پوستی، 

شامل میکروپیگمانتاسیون؛ با هر میزان سانتیمتر 

مربع

15.0015.003,402,000        -                   3,402,000      

100175
؛ (برای مثال کالژن)تزریق ماده پرکننده زیر پوستی 

به هر میزان سی سی
9.009.002,041,200        -                   2,041,200      



         907,200                   -           4.004.00907,200تزریق بوتاکس هر ناحیه بدن100176

100177
 (اندام)؛ هر ناحیه EMGتزریق بوتاکس تحت گاید 

بدن
6.006.001,360,800        -                   1,360,800      

         340,200                   -           1.501.50340,200بخیه آماده یا چسب بخیه به هر اندازه100212

100215
ترمیم ساده زخم هاي سطحي ناحیه پوست سر، 

گردن، زیر بغل، اعضاي تناسلي خارجي، تنه و یا 

 سانتیمتر10؛ تا (شامل دست ها و پاها)اندام ها 

3.003.00680,400           -                   680,400         

100220

ترمیم ساده زخم هاي سطحي ناحیه پوست سر، 

گردن، زیر بغل، اعضاي تناسلي خارجي، تنه و یا 

 5؛ به ازای هر (شامل دست ها و پاها)اندام ها 

سانتیمتر اضافه

1.501.50340,200           -                   340,200         

100225
ترمیم ساده زخم هاي سطحي ناحیه صورت، 

گوش ها، پلك ها، بیني، لب ها و یا پرده هاي مخاطي؛ 

 سانتیمتر7تا 

4.004.00907,200           -                   907,200         

100230
ترمیم ساده زخم هاي سطحي ناحیه صورت، 

گوش ها، پلك ها، بیني، لب ها و یا پرده هاي مخاطي؛ 

 سانتیمتر اضافه3به ازای هر 

2.002.00453,600           -                   453,600         

100235
بستن ثانویه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده 

ثانویه
3.003.00680,400           -                   680,400         

100410
 فولیکول 500کاشت مو به هر روش به ازای هر 

شامل برداشت فولیکول به هر روش و کاشت در )

(همه مراحل می باشد

25.0025.005,670,000        -                   5,670,000      

100415
 فولیکول و به ازای هر 2000کاشت مو بیش از 

شامل برداشت فولیکول به ) فولیکول اضافه 500

(هر روش و کاشت در همه مراحل می باشد

12.0012.002,721,600        -                   2,721,600      



100416
کاشت ابرو، مژه و یا مناطق اسکارینگ به ازای 

 فولیکول500هر 
30.0030.006,804,000        -                   6,804,000      

100506
 سانتی متر توسط 10 گره یا تا 10کشیدن بخیه تا 

پزشک دیگر

در صورت انجام در اورژانس ) 

(بیمارستان در تعهد بیمه پایه می باشد
1.001.00226,800           -                   226,800         

100507
 10 گره یا بیش از 10کشیدن بخیه بیش از 

سانتمتر توسط پزشک دیگر

در صورت انجام در اورژانس ) 

(بیمارستان در تعهد بیمه پایه می باشد
1.501.50340,200           -                   340,200         

100511
 20شستشو و پانسمان ساده کوچک یا متوسط تا 

سانتیمتر

در صورت انجام در اورژانس )

(بیمارستان در تعهد بیمه پایه می باشد
0.500.50113,400           -                   113,400         

 سانتیمتر20شستشو و پانسمان ساده بزرگ بیش از100512
در صورت انجام در اورژانس ) 

(بیمارستان در تعهد بیمه پایه می باشد
1.001.00226,800           -                   226,800         

         907,200                   -           4.004.00907,200درمان ابتدایي سوختگي درجه یک با پانسمان ساده100555

100557

درمان سوختگی درجه دو زمانی که فقط درمان 

موضعی الزم باشد، پانسمان و یا دبریدمان، بدون 

 درصد سطح 10بیهوشی، بار اول یا دفعات بعدی تا 

بدن

6.006.001,360,800        -                   1,360,800      

100560
 درصد سطح 10بیش از )درمان سوختگی درجه دو

، پانسمان و یا دبریدمان، با یا بدون بیهوشی، (بدن

بار اول یا دفعات بعدی

8.008.001,814,400        -                   1,814,400      

100562
درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان 

قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا 

 درصد سطح بدن10بدون بیهوشی، تا 

9.009.002,041,200        -                   2,041,200      

100563
درمان سوختگی درجه سه پانسمان و یا دبریدمان 

قسمتی از ضخامت پوست اولیه یا ثانویه، با یا 

 درصد سطح بدن10بدون بیهوشی، بیش از 

11.0011.002,494,800        -                   2,494,800      



100575
تخریب ضایعات خوش خیم به هر روش؛ به ازای هر 

جلسه

در صورتی که جنبه زیبایی داشته )

(محسوب می گردد* باشد، کد 
6.005.001.001,134,000        346,300           1,480,300      

تخریب زگیل و مولوسکوم با هر تعداد ضایعه100595

برای تخریب زگیل های معمولی یا )

 و 100575پالنتار به کدهای 

( مراجعه گردد100580

4.803.601.2816,480           415,560           1,232,040      

100600
کوتریزاسیون شیمیایی برای بافت گرانوالسیون، 

نسج برجسته، سینوس یا فیستول؛ هر تعداد ضایعه

 همراه با کدهای 100600کد )

مربوط به برداشتن یا اکسیزیون 

(همان ضایعه گزارش نگردد

4.004907,200           -                   907,200         

100605
تخریب ضایعات بدخیم و زگیل هاي تناسلي مثل 

كوندیلوماها در ناحیه تناسلي، كشاله ران و مقعد به 

هر تعداد با روش الكتروسرجري

4.002.501.50567,000           519,450           1,086,450      

100620

 (یخ آب دی اکسیدکربن و نیتروژن مایع)کرایوتراپی 

خمیر )برای مثال آکنه یا پوسته ریزی شیمیایی آکنه 

و یا درمان بیماری های  (مخصوص آکنه، اسید

پوستی مانند سالک، زگیل، مولوسکوم و غیره

در صورتی که جنبه زیبایی داشته ) 

(محسوب می گردد* باشد 
4.002.501.50567,000           519,450           1,086,450      

100623
لیزر موهای زائد ناحیه صورت به ازای هر جلسه 

حداقل نیم ساعت
53.002.00680,400           692,600           1,373,000      

100625
لیزر موهای زائد به جزء ناحیه صورت به ازای هر 

جلسه حداقل نیم ساعت
4.002.002.00453,600           692,600           1,146,200      

100650
بیوپسی پستان؛ از طریق پوست، با سوزن کلفت، 

(عمل مستقل)بدون هدایت رادیولوژیک 

برای آسپیراسیون با سوزن نازک، ) 

هزینه  )( استفاده گردد100005کد 

رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه 

(می گردد

3.503.50793,800           -                   793,800         

      1,270,080                   -        5.605.601,270,080درآوردن جسم خارجی از بافت نرم200055

200065
آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل كوچك یا بورس 

(مانند انگشتان دست یا پا)

هزینه رادیولوژی به صورت )

در  )(جداگانه محاسبه می گردد

صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، 

(محسوب می گردد* کد 

1.501.50340,200           -                   340,200         



200066
آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل یا بورس متوسط 

ترقوه اي، مچ -گیجگاهي، غرابي-مانند مفصل فكي)

(دست یا پا،آرنج،یا بورس اولكرانون

3.003.00680,400           -                   680,400         

200067
آسپیراسیون و یا تزریق؛ مفصل یا بورس بزرگ 

ساب )مانند شانه، لگن، زانو، بورس تحت غرابي)

((آكرومیال

4.004.00907,200           -                   907,200         

         907,200                   -           4.004.00907,200درناژ آبسه انگشت202265

         680,400                   -           3.003.00680,400درآوردن جسم خارجی، پا، زیرجلدی204115

204540
، آرنج تا انگشت (بلند)گچ گیری شانه تا دست 

به صورت )، دست و قسمت پایینی ساعد (کوتاه)

(دستکش ساقه بلند

3.003.00680,400           -                   680,400         

         793,800                   -           3.503.50793,800(مثال برای کونتراکتور)گچ گیری انگشت 204545

204550
شانه تا دست یا )به کارگیری آتل بلند اندام فوقانی 

(ساعد تا دست؛ استاتیک یا دینامیک
2.002.00453,600           -                   453,600         

         317,520                   -           1.401.40317,520 آتل بندی انگشت204555

204575
یا از نوع  (ران تا انگشتان پا)به کارگیری گچ بلند پا 

؛ به کارگیری بریس گچی (کف دار)قابل راه رفتن 

(ران تا مچ پا)بلند پا یا به کارگیری گچ سیلندری 

4.004.00907,200           -                   907,200         

204580
و  (زیر زانو تا انگشتان پا)به کارگیری گچ کوتاه پا 

و  (کف دار با پاشنه پالستیکی)نوع قابل راه رفتن 

PTB

4.004.00907,200           -                   907,200         



204585
اضافه کردن کفی با پاشنه پالستیکی به گچ مورد 

استفاده قبلی
1.501.50340,200           -                   340,200         

         453,600                   -           2.002.00453,600به کارگیری آتل بلند یا کوتاه پا204600

204625
برداشتن یا دو نیم کردن گچ باز کردن پنجره یا 

اصالح گچ به غیره از کالپ فوت
1.501.50340,200           -                   340,200         

         340,200                   -           1.501.50340,200برداشتن گچ بلند بازو یا گچ بلند ساق204630

         680,400                   -           3.003.00680,400درآوردن جسم خارجي از بینی300055

300130
یك طرفه یا )كنترل خونریزي یا تامپون قدامي بیني 

(دو طرفه، با یا بدون كوتریزاسیون
3.303.30748,440           -                   748,440         

لوله گذاری داخل تراشه به طور اورژانس300335

برای تزریق ماده حاجب داخل ) 

تراشه برای برونکوگرافی به کد 

( مراجعه کنید300545 و 300505

6.006.001,360,800        -                   1,360,800      

300500

برونكوسكوپي، قابل انعطاف تشخیصي، با یا بدون 

راهنمایي فلئوروسكوپ شامل بررسی طناب های 

صوتی، تراشه، برونش های اصلی راست و چپ و 

برونش های سگمانته

18.0012.006.002,721,600        2,077,800        4,799,400      

300620
توراسنتز، پونکسیون فضای جنب یا ریه برای 

هزینه رادیولوژی بطور جداگانه )آسپیراسیون 

(محاسبه می گردد

9.806.603.201,496,880        1,108,160        2,605,040      

302340
تزریق خون یا فرآورده های خون به هر روش در 

اطفال و نوزادان هر بار
4.004.00907,200           -                   907,200         



302345
تزریق خون در بیماران تاالسمی به صورت گلوبال 

شامل ویزیت، کراس مچ خون، اندازه گیری )

(هموگلوبین خون و تزریق خون

7.007.001,587,600        -                   1,587,600      

         680,400                   -           3.003.00680,400تزریق فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی302350

302355
تزریق خون یا فرآورده های خون به هر روش در 

بالغین به ازای هر واحد
1.601.60362,880           -                   362,880         

302365
PRP ( شامل خونگیري، تهیه و تزریق پالسماي

براي هر جلسه درمان (غني از پالكت

 جلسه شامل كلیه هزینه هاي 3تا ) 

مربوطه مي باشد و هزینه دیگري 

(براي این كد قابل اخذ نمي باشد

20.0016.004.003,628,800        1,385,200        5,014,000      

         453,600                   -           2.002.00453,600تشخیصي (ABG)خون گیري از شریان 302480

400565

آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، 

معده، دئودنوم و یا ژژونوم تشخیصی، با یا بدون 

جمع آوری نمونه، بوسیله برس زدن یا شستشو با 

یا بدون بیوپسی منفرد یا متعدد

      4,286,050        1,904,650        16.0010.505.502,381,400 ارزش تام بیهوشی 5

400805
گذاشتن لوله بیني معده اي یا دهاني معده 

(NGTUBE)اي
1.901.90430,920           -                   430,920         

401075
کولونوسکوپی از طریق استوما؛ تشخیصی، با یا 

بدون جمع آوری نمونه بوسیله برس زدن یا 

(عمل مستقل)شستشوبا بیوپسی منفرد یا متعدد 

      4,799,400        2,077,800        18.0012.006.002,721,600 ارزش تام بیهوشی6

401360

کولونوسکوپی قابل انعطاف پروگزیمال به خم 

طحالی، تشخیصی با یا بدون جمع آوری نمونه 

بوسیله برس زدن یا شستشو با یا بدون کاهش 

عمل )فشار کولون با بیوپسی، منفرد یا متعدد 

(مستقل

      6,399,200        2,770,400        24.0016.008.003,628,800 ارزش تام بیهوشی5

500440

واردکردن کاتتر به صورت موقت به داخل مثانه 

برای مثال کاتتریزاسیون مستقیم برای اندازه گیری )

یا تعبیه کاتتر ساده یا مشکل مثانه  (ادرار باقیمانده

(Foley)

1.001.00226,800           -                   226,800         



         113,400                   -           0.500.50113,400مثانه، ساده یا مشکل(Foley) خارج کردن سوند 500445

         226,800                   -           1.001.00226,800گذاشتن و برداشتن سوند نالتون500447

500955
ختنه با استفاده از کالمپ یا وسایل دیگر یا 

اکسیزیون جراحي

همراه با این کد  - 63کد تعدیلي )

(قابل گزارش و اخذ نمي باشد
10.0010.002,268,000        -                   2,268,000      

501525
جراحی با )تخریب ضایعات واژن؛ ساده یا وسیع 

لیزر، جراحی الکتریکی، جراحی کرایو و جراحی 

(شیمیایی

7.505.002.501,134,000        865,750           1,999,750      

501790
نمونه برداري اندومتر با يا بدون نمونه برداري 

اندوسرويكال بدون ديالتاسيون به عنوان مثال 

Pipple (عمل مستقل)
1.501.50340,200           -                   340,200         

501792
عمل ) (پاپ اسمیر)نمونه برداري اندوسرویکال 

(مستقل
0.750.75170,100           -                   170,100         

         2.002.00453,600           -                   453,600(IUDمثل )كارگذاري وسیله داخل رحمي 501860

         1.001.00226,800           -                   226,800(IUDمثل )خارج كردن وسیله داخل رحمي 501865

501870
تلقیح منی به روش مصنوعی؛ داخل سرویکس یا 

داخل رحم
3.003.00680,400           -                   680,400         

         158,760                   -           0.700.70158,760شستشوی اسپرم برای تلقیح منی به طور مصنوعی501875



502066
شامل پانكچر، مراحل  (ICSI)میکرواینجکشن 

آزمایشگاه جنین شناسی، تزریق اسپرم به داخل 

تخمک و کشت جنین و انتقال

هزینه مراحل آماده سازی بیمار تا )

مرحله پانكچر، فریز و ذخیره سازی 

تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم 

مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ 

(می باشد

125.0065.00####14,742,000      20,778,000      35,520,000     

502067
شامل پانكچر، مراحل  (IVF)لقاح آزمایشگاهی 

آزمایشگاه جنین شناسی و انتقال

هزینه مراحل آماده سازی بیمار تا ) 

مرحله پانكچر، فریز و ذخیره سازی 

تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم 

مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ 

(می باشد

90.0055.00####12,474,000      12,120,500      24,594,500     

502068
شامل نمونه گیری اسپرم،  (IUI)لقاح داخل رحمی 

مراحل آزمایشگاهی و تلقیح

در صورت استفاده از روش وکیوم )

برای نمونه گیری، هزینه به طور 

هزینه دارو و  )(جداگانه اخذ می گردد

لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل 

(اخذ می باشد

20.0013.007.002,948,400        2,424,100        5,372,500      

502069
 یا ZIFT)انتقال جنین یا تخمک به داخل لوله رحم 

GIFT)  شامل پانچر، مراحل آزمایشگاه جنین

شناسی و انتقال با الپاراسکوپ

هزینه مراحل آماده سازی بیمار تا )

مرحله پانكچر، فریز و ذخیره سازی 

تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم 

مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ 

(می باشد

145.0090.00####20,412,000      19,046,500      39,458,500     

      18.001262,721,600        2,077,800        4,799,400(TESE)استحصال اسپرم از بافت بیضه 502071

502072
استحصال اسپرم از بافت بیضه به روش 

(Micro TESE)میکروسکوپی 
30.002375,216,400        2,424,100        7,640,500      

502075
هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه )آمینوسنتز 

(نمی باشد
9.006.003.001,360,800        1,038,900        2,399,700      

(NST)آزمون بدون استرس جنین 502090

، 502155این کد را با کدهای )

 گزارش 502170 و502160

(نگردد

2.200.501.70113,400           588,710           702,110         

(TOCO)مانیتورینگ انقباض های رحم 502091

، 502155این کد با کدهاي )

 گزارش 502170 و502160

(نگردد

2.501.001.50226,800           519,450           746,250         

502117
شستشوی واژن و یا استعمال دارو برای بیماری 

قارچی، باکتلایر یا انگلی
1.201.20272,160           -                   272,160         



601925

درآوردن جسم خارجي، سطح خارجي چشم؛ 

ملتحمه سطحي؛ جسم خارجي فرو رفته در 

، زير ملتحمه يا (شامل كانكريشن)ملتحمه 

؛ قرنيه اي، با يا بدون اسليت (غير نافذ)اسكلرا 

المپ

3.003.00680,400           -                   680,400         

درآوردن جسم خارجی فرورفته در پلک602565

برای ترميم پوست پلک به ) 

، 100230، 100225کدهای 

100280-100265 ،

 مراجعه 100255 و 100250

برای تارسورافی،  )(گردد

2.802.80635,040           -                   635,040         

         226,800                   -           1.001.00226,800سوراخ کردن هر گوش602730

         657,720                   -           2.902.90657,720بیوپسی گوش خارجی یا مجرای خارجی گوش602735

602770
درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش 

(...شستشوی گوش، ساکشن و )
1.001.00226,800           -                   226,800         

602765
درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با 

یا بدون بیهوشی عمومی
2.802.80635,040           -                   635,040         

         664,796           401,708           2.321.161.16263,088رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ700005

         378,246           228,558           1.320.660.66149,688(نمای روبرو )رادیوگرافی استخوان های صورت 700035

700050
نمای واترز )رادیوگرافی سینوس های قدامی صورت 

(یا کالدول
1.320.660.66149,688           228,558           378,246         

700065
پری اپیکال یا بایت )رادیوگرافی دندان هر فیلم 

(وینگ
0.860.390.4788,452             162,761           251,213         



      1,689,109        1,063,141           5.832.763.07625,968( فیلم10)رادیوگرافی سری کامل دندان700070

700140
رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا 

(یک فیلم )هر نمای دیگر 
1.480.740.74167,832           256,262           424,094         

         395,439           238,947           1.380.690.69156,492رادیوگرافی دنده ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم700165

700175
- نمای ابلیک یا نیمرخ )رادیوگرافی استخوان جناغ 

(یک فیلم
1.320.660.66149,688           228,558           378,246         

700185
 فیلم مخصوص 2روی)ماموگرافی یک طرفه 

(ماموگرافی
4.082.042.04462,672           706,452           1,169,124      

700195
 فیلم مخصوص 4روی)ماموگرافی دو طرفه 

(ماموگرافی
6.823.413.41773,388           1,180,883        1,954,271      

700220
رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک 

(لگن)
1.540.770.77174,636           266,651           441,287         

         452,749           273,577           1.580.790.79179,172(هرفیلم)رادیوگرافی لگن خاصره 700230

700235
اعم از )رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز

(رخ و مایل 
1.500.810.69183,708           238,947           422,655         

700240
- رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره های دنبالچه

دوجهت
2.581.291.29292,572           446,727           739,299         



         461,114           297,818           1.580.720.86163,296یک فیلم- رادیوگرافی ساده شکم خوابیده 700245

         905,498           547,154           3.161.581.58358,344رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم700250

         455,383           294,355           1.560.710.85161,028یک فیلم- رادیوگرافی ساده شکم ایستاده700255

700410
دو جهت رخ و )رادیوگرافی ستون فقرات گردن 

(نیمرخ 
2.321.161.16263,088           401,708           664,796         

         853,919           515,987           2.981.491.49337,932رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ700430

         853,919           515,987           2.981.491.49337,932رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ700435

         974,270           588,710           3.401.701.70385,560دو جهت- رادیوگرافی لومبوساکرال 700460

         469,942           283,966           1.640.820.82185,976( جهت روی یک فیلم 2 )رادیوگرافی استخوان بازو 700500

700505
رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک 

(یک فیلم )جهت 
1.320.660.66149,688           228,558           378,246         

         463,260           290,892           1.600.760.84172,368(روی یک فیلم- دو جهت)رادیوگرافی مفصل آرنج 700510



700515
روی یک - دو جهت )رادیوگرافی استخوان ساعد 

(فیلم 
1.600.760.84172,368           290,892           463,260         

         378,246           228,558           1.320.660.66149,688یک جهت- رادیوگرافی مچ دست700520

         378,246           228,558           1.320.660.66149,688یک جهت- رادیوگرافی استخوانهای کف دست700535

         378,246           228,558           1.320.660.66149,688یک جهت- رادیوگرافی انگشتان هر دست 700550

700565
روی - روبرو و نیمرخ )رادیوگرافی استخوان ران 

(دو فیلم 
2.861.431.43324,324           495,209           819,533         

         463,260           290,892           1.600.760.84172,368(دو جهت، روی یک فیلم )رادیوگرافی مفصل زانو700580

700585
- روبرو و نیمرخ )رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده 

(روی دو فیلم
2.321.161.16263,088           401,708           664,796         

700600
گچ )یک فیلم - رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی

(یا تراکشن
1.900.950.95215,460           328,985           544,445         

         469,942           283,966           1.640.820.82185,976یک جهت- رادیوگرافی مچ پا700610

         378,246           228,558           1.320.660.66149,688رادیوگرافی پاشنه پا700620



         469,942           283,966           1.640.820.82185,976رادیوگرافی کف پا700625

700630
یک - روبرو یا نیم رخ  )رادیوگرافی کف پا ایستاده

(فیلم
2.030.981.05222,264           363,615           585,879         

700635
روی یک - روبرو و نیم رخ )رادیوگرافی کف پا 

(فیلم
2.181.091.09247,212           377,467           624,679         

         408,218           256,262           1.410.670.74151,956یک جهت- رادیوگرافی انگشتان هر پا 700645

      9.702.707.00612,360           2,424,100        3,036,460(Single Photon)سنجش تراکم استخوان 700900

         537,250           242,410           2.001.300.70294,840سونوگرافي قفسه سینه701550

701555
كبد، كیسه صفرا، طحال، كلیه ها، )سونوگرافي شكم 

(پانكراس
3.752.501.25567,000           432,875           999,875         

701556
سونوگرافي از بیماران ترومایي در بخش اورژانس 

(FAST)
3.752.501.25567,000           432,875           999,875         

701611
سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، 

پروستات و وزیکول سمینال و یا رحم و تخمدان
3.152.101.05476,280           363,615           839,895         

701615
شامل مثانه )سونوگرافي كلیه ها و مجاري ادراري 

(پر
3.002.001.00453,600           346,300           799,900         



701620
سونوگرافي كلیه ها و مجاري ادراري و مثانه پر و 

(با تعیین رزیجوي ادراري )خالي 
3.302.201.10498,960           380,930           879,890         

701625
سونوگرافي كلیه ها و مجاري ادراري و پروستات و 

(با تعیین رزیجوي ادراري )پر و خالي - مثانه
4.503.001.50680,400           519,450           1,199,850      

      1,331,175           571,395           5.003.351.65759,780سونوگرافی کامل شکم و لگن701626

         771,245           328,985           2.901.950.95442,260سونوگرافي رحم و تخمدان از روی شكم701655

         937,200           415,560           3.502.301.20521,640(ترانس واژینال)سونوگرافي رحم و تخمدان ها 701690

701715
شامل سن، وضع جفت، جنین )سونوگرافي حاملگي 

(و ضربان قلب
3.752.501.25567,000           432,875           999,875         

      1,599,800           692,600           6.004.002.00907,200سونوگرافي بارداري ترانس واژینال701716

701730
کدهای مربوط به تعیین ) NB و یا NTسونوگرافي 

حاملگی در این کد لحاظ شده است و به صورت 

(جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد

6.004.002.00907,200           692,600           1,599,800      

 و آنومالي سه ماهه اولNTسونوگرافي 701731

کدهای مربوط به تعیین حاملگی در )

این کد لحاظ شده است و به صورت 

(جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد

7.104.802.301,088,640        796,490           1,885,130      

         662,600           277,040           2.501.700.80385,560سونوگرافي شانه یا زانو701825



      1,358,103        1,070,067           4.361.273.09288,036(بدون تزریق)سی تی اسکن مغز 702000

702045
یک جهت با - سی تی اسکن صورت و سینوس 

تزریق
5.141.613.53365,148           1,222,439        1,587,587      

704010
MRI (به عنوان مثالproton )  به )قفسه صدری

 (عنوان مثال برای ارزیابی لنفادنوپاتی میدیاستیال

بدون ماده حاجب

8.342.066.28467,208           2,174,764        2,641,972      

704030
MRI ( به عنوان مثالproton)  لگن بدون ماده

حاجب
8.342.066.28467,208           2,174,764        2,641,972      

704040MRI2,641,972        2,174,764           8.342.066.28467,208 هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده حاجب      

704045
MRI ( به عنوان مثالproton)  اندام تحتانی

بدون ماده حاجب
8.342.066.28467,208           2,174,764        2,641,972      

704055
MRI ( به عنوان مثالproton)  شکم بدون مواد

حاجب
8.342.066.28467,208           2,174,764        2,641,972      

704060MRI2,641,972        2,174,764           8.342.066.28467,208 اوربیت، صورت، و یا گردن بدون ماده حاجب      

704065MRI مغز شامل brainstem3,224,510        2,541,842           10.353.017.34682,668 با ماده حاجب      

704070MRI3,224,510        2,541,842           10.353.017.34682,668 قفسه صدری با ماده حاجب      



900005
ایمونوگلوبولین بوتولیسم، انسانی، برای تزریق 

داخل وریدی یا عضالنی
0.200.2045,360             -                   45,360           

900010
تزریق توکسوئید کزار و یا ایمن سازی کزار یا 

واکسیناسیون داخل عضالنی
0.250.2556,700             -                   56,700           

900015
انفوزیون داخل وریدی توسط پزشک یا زیر نظر 

(سرم تراپی)مستقیم پزشک

در صورت انجام در اورژانس ) 

بیمارستان برای بیماران بستری 

(موقت، در تعهد بیمه پایه می باشد

0.800.80181,440           -                   181,440         

900020
ترزیق هر نوع داروی داخل عضله یا زیر جلدی 

(تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه)
0.200.2045,360             -                   45,360           

         113,400                   -           0.500.50113,400ترزیق هر نوع داروی داخل شریانی900025

           45,360                   -             0.200.2045,360ترزیق هر نوع داروی داخل وریدی900030

           45,360                   -             0.200.2045,360تزریق عضالنی آنتی بیوتیک900035

تزریق دسفرال900040
هزینه لوازم و تجهیزات مصرفی به )

(طور جداگانه قابل اخذ نمی باشد
1.501.50340,200           -                   340,200         

         340,200                   -           1.501.50340,200گذاشتن رکتال تیوب900221

         799,900           346,300           3.002.001.00453,600ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی، با گزارش900580



900585
شامل تطبیق دادن فرکانس و )بررسی وزوز گوش 

(شدت صدا و ماسک کردن
1.801.200.60272,160           207,780           479,940         

      3,712,950        1,558,350        14.009.504.502,154,600اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های مادرزادی900780

      2,113,150           865,750        8.005.502.501,247,400اکوکاردیوگرافي کامل در بیماران غیرمادرزادي900785

      1,519,810           657,970           5.703.801.90861,840تست ورزش900800

900985
شامل ظرفیت حیاتی  (SVC)اسپیرومتری ساده 

آهسته همراه با منحنی آن در بزرگساالن
1.501.000.50226,800           173,150           399,950         

901535
تجویز شیمي درماني زیر جلدي یا عضالني با یا 

بدون بیحسي موضعي به ازاي هر جلسه

به شرط یک بررسی توسط پزشک )

(در طی جلسه شیمی درمانی
3.603.60816,480           -                   816,480         

901540

تجویز شیمي درماني داخل وریدي یا شریاني با 

تکنیک تجویز سریع و روش انفوزیون موارد متعدد 

 8دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 

ساعت

به شرط یک بررسي توسط پزشک )

در طی جلسه شیمي درماني برای 

 901550 ساعت کد8موارد باالی 

(قابل گزارش و محاسبه مي باشد

8.008.001,814,400        -                   1,814,400      

901545
تجویز شیمی درمانی داخل ضایعه، موارد متعدد 

دارو از قبل مخلوط شده به ازای هر جلسه
7.007.001,587,600        -                   1,587,600      

901610
به )درمان با لیزر براي بیماري هاي التهابي پوست 

؛ به هر میزان سانتیمتر (عنوان مثال پسوریازیس

مربع سطح بدن و به ازای هر جلسه درمان

10.006.503.501,474,200        1,212,050        2,686,250      

901615
درمان با لیزر براي سایر ضایعات پوست؛ به هر 

میزان سانتیمتر مربع سطح بدن و هر جلسه درمان
6.004.002.00907,200           692,600           1,599,800      



         319,960           138,520           1.200.800.40181,440طب سوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه901760

         399,950           173,150           1.501.000.50226,800طب سوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه901765

بخور یا انکباب901768

در صورتی که توسط پزشک ) 

 100متخصص طب سنتی باشد 

درصد این کد و اگر توسط سایر افراد 

صاحب صالحیت و دوره دیده مورد 

تایید معاونت طب سنتی وزارت 

1.200.800.40181,440           138,520           319,960         

حجامت  تر901770

در صورتی که توسط پزشک ) 

 100متخصص طب سنتی باشد 

درصد این کد و اگر توسط سایر افراد 

صاحب صالحیت و دوره دیده مورد 

تایید معاونت طب سنتی وزارت 

2.401.800.60408,240           207,780           616,020         

حجامت خشک901775

توسط دستگاه بدون نیاز به فعالیت )

در صورتی که توسط  )(ماساژور

پزشک متخصص طب سنتی باشد 

 درصد این کد و اگر توسط سایر 100

افراد صاحب صالحیت و دوره دیده 

1.200.800.40181,440           138,520           319,960         

نیاز به فعالیت ماساژور (بادکش)حجامت خشک 901780

در صورتی که توسط پزشک ) 

 100متخصص طب سنتی باشد 

درصد این کد و اگر توسط سایر افراد 

صاحب صالحیت و دوره دیده مورد 

تایید معاونت طب سنتی وزارت 

1.501.000.50226,800           173,150           399,950         

فصد901790

در صورتی که توسط پزشک )

 100متخصص طب سنتی باشد 

درصد این کد و اگر توسط سایر افراد 

صاحب صالحیت و دوره دیده مورد 

تایید معاونت طب سنتی وزارت 

4.003.001.00680,400           346,300           1,026,700      

901792
 دقیقه 30زالو درمانی به ازای دو زالو با حداقل 

زمان

هزینه لوازم مصرفی و زالو  )

 (جداگانه قابل محاسبه و اخذ میباشد

در صورتي که توسط پزشک )

 100متخصص طب سنتي باشد 

درصد تعرفه و اگر توسط سایر افراد 

2.252.000.25453,600           86,575             540,175         

زالو درمانی به ازای هر زالوی اضافه901793

در صورتي که توسط پزشک ) 

 100متخصص طب سنتي باشد 

درصد تعرفه و اگر توسط سایر افراد 

صاحب صالحیت و دوره دیده مورد 

تایید معاونت طب سنتي وزارت 

1.000.750.25170,100           86,575             256,675         

         469,210           242,410           1.701.000.70226,800فتوتراپی ساده902030



         Intensive2.501.501.00340,200           346,300           686,500فتوتراپی 902032

900710ECGبا تفسیر و گزارش 

درصورت انجام مانتیورینگ از )

 ساعت این کد فقط 24 تا 1

(یک بار قابل گزارش می باشد

10.30.768,040             242,410           310,450         

.  لایر می باشد2721600درصد به ارزش خدمت اضافه و جمع مبلغ دریافتی 20 به همراه بی حسی موضعی 501525در خدمت ختنه به کد 

.  لایر می باشد346300  در بخش سرپائی و بستری به مبلغ 8و7و کدهای # ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج درکتاب ارزش نسبی خدمات سالمت برای خدمات 

.   لایر می باشد226800   در بخش سرپائی و بستری  به مبلغ  8و7و کدهای # ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج درکتاب ارزش نسبی خدمات سالمت برای خدمات  

 1134000کای به عنوان ارزش تام خدمت قابل اخذ می باشندو مبلغ بیهوشی 5 طبق شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای و استفاده از متخصص و تکنسین بیهوشی400565در خدمت آندوسکوپی کد 

. لایر می باشد5420050لایر جمعا به مبلغ 

کای به عنوان ارزش تام خدمت قابل اخذ می باشندو مبلغ بیهوشی 6 طبق شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای و استفاده از متخصص و تکنسین بیهوشی401075در خدمت کولونسکوپی کد 

. لایر می باشد6160200لایر جمعا به مبلغ 1360800

 1134000کای به عنوان ارزش تام خدمت قابل اخذ می باشندو مبلغ بیهوشی 5 طبق شناسنامه و استاندارد خرید خدمت راهبردی بیمه ای و استفاده از متخصص و تکنسین بیهوشی401360در خدمت کولونسکوپی کد 

. لایر  می باشد7533200لایر جمعا به مبلغ 


