
                                               

  ضرايب تعرفه خدمات سالمت شغلي

 هیئت وزيران در خصوص ويرايش سوم ارزش نسبی خدمات سالمت 9/6/96مورخ  هـ 54240/ت 70358 نامه شماره منطبق به تصويب

 ريال( 200/95ضريب حرفه ای دولتی)  -ريال( 600/112ضريب فنی دولتی ) 19/1/98مورخ  –ه  56403/ت2893مصوبه هیات وزيران شماره 

 ريال( 000/412) خصوصیضريب حرفه ای  -ريال( 000/528) خصوصیضريب فنی  19/1/98مورخ  –ه  56403/ت2762مصوبه هیات وزيران شماره 

 شرح كد كد ملی
ارزش نسبی 

 خدمت

تعرفه با اعمال 

 ضريب دولتی

با اعمال  تعرفه

 ضريب خصوصی

 1/030/000 238000 2.5 معاينات جامع بدو استخدام شاغلین 902100
 906/400 209440 2.2 معاينات جامع دوره ای شاغلین 902105
902110 Test step1/236/000 285600 3 برآورد توان فیزيكی فرد 

902115 
طراحی و تعیین بسته سالمت شغلی برای ايستگاههای 

 work stationكاربه ازاء هر 
1 95200 412/000 

 247/200 57120 0.6 تكمیل فرم ها و پرونده سالمت شغلی شاغلین 902120
 job modification 5 476000 2/060/000تعیین محدوديت شغلی و تجويز 902125

902130 

پاراكلینیك و تعیین تناسب  تجمیع داده های بالینی و

( و اعالم نظر for work evaluation fitnssشغلی)

 نهايی

4 380800 1/640/000 

 2/266/000 523600 5.5 ارزيابی توانايی بازگشت به كار 902135

902140 

Through survey walk  در واحدهای شغلی كمتر

نفر معادل  يك واحد برای هر شاغل به ازاء 100از 

 شاغلهر

1 95200 412/000 

 Through survey walk  در واحدهای شغلی

نفر معادل  يك واحد برای هر شاغل و به 100باالتر از 

 ازاء هر شاغل

5./ 47600 206/000 

902145 
ارگانهای مختلف بدن lmpaimenارائه مشاوره شغلی

 برای شاغلینAMA Guideو تجمیع آن با استفاده از
7 666400 2/884/000 

902150 
ارائه مشاوره و تعیین اربتاط بیماری با شغل فرد به 

 درخواست مراجع معتبر
9 859800 3/708/000 

 103/000 23800 0.25 ارزيابی و تعیین كیفی مواجهات شغلی فرد 902155
 Occupational Disability 5 476000 2/060/000ارزيابی و تعیین  902160

902165 

هوايی به تجويز برونكوديالتور سخ راههای پاارزيابی 

 استنشاقی

 
 
 

5 

510/800 2/292/000 
 3 حرفه ای

 2 فنی

902170 
جهت pre and post work shiftبررسی عملكرد

 ارزيابی تاثیر مواجهات شغلی بر عملكرد ريوی

5 

 3 حرفه ای 2/292/000 510/800
 2 فنی



                                               

902175 

انجام و تفسیر اكتی گرافی)به همراه تامین ابزار(جهت 

بررسی ارتباط خواب و شیفت كاری .تعیین توانايی 

 ساعت كاری  24انجام  شیفت كاری به ازای هر 

5 

 3 حرفه ای 2/292/000 510/800
 2 فنی

902180 
انجام و تفسیر هركدام از تست های ارزيابی بالینی 

 Stop Bangشیفت كاری و اختالالت خواب همانند 
1.2 114/240 494/400 

902185 
انجام و تفسیر هركدام از پرسشنامه های كمی و كیفی 

 Job satisfactionتخصصی شغلی همانند
1.5 142/800 618/000 

902190 
وسايل حفاظت فردی همانند Fittingتجويز و 

Respirator 

3 

 2 حرفه ای 1/352/000 303/000

 1 فنی

900985 

(شامل ظرفیت حیاتی آهسته svcاسپرومتری ساده)

 همراه منحنی آن در بزرگساالن 

 

1.5 

 1 حرفه ای 676/000 151/500

 0.5 فنی

 

 

901005 

ظرفیت (svcاسپرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته)

(، حداكثر ظرفیت تنفسی دقیقه fvcحیاتی حداكثری)

جريان ، حجم  -(همراه منحنی حجمmvvای ارادی)

 زمان تنفسی–

4.5 

454/500 2/028/000 
 3 حرفه ای

 1.5 فنی

901010 

ظرفیت (svcاسپرومتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته)

(، حداكثر ظرفیت تنفسی دقیقه fvcحیاتی حداكثری)

جريان ، حجم  -(همراه منحنی حجمmvvارادی)ای 

 زمان تنفسی قبل و بعد از دوز آزمايش برونكوديالتور–

5.5 

 4 حرفه ای 2/440/000 549/700

 1.5 فنی

901015 

ظرفیت يا حجم باقیمانده عملی به روش هلیم، روش 

جريان باز نیتروژن يا ديگر روش ها همراه با حداكثر 

ظرفیت تنفسی ، حداكثر تهويه ارادی و ارزيابی 

برونكواسپاسم و منحنی جريان و حجم تنفسی )هزينه 

 گاز به صورت جداكانه قابل محاسبه واخذ نمی باشد( 

10 

1/030/300 4/642/000 
 5.5 حرفه ای

 4.5 فنی

 ارزيابی مقاومت مجاری به روش اوسیالتوری 901030

5.8 

 3 حرفه ای 2/714/400 600/880

 2.8 فنی

901040 

پاسخ تنفسی به هیپوكسی)منحنی پاسخ هیپوكسی( 

)هزينه گاز به صورت جداكانه قابل محاسبه واخذ می 

 باشد(

4.5 

 3 حرفه ای 2/028/000 454/500

 1.5 فنی

901045 
(با يا بدون تیتر كردن HASTتست تحريكی ارتفاع باال)

 اكسیژن اضافی با تفسیر و گزارش

4.5 

 3 حرفه ای 2/028/000 454/500

 1.5 فنی

900470 

اديومتری پايه شامل اديومتری با طنین صوتی خالص 

 از راه هوا

 
 
 

0.7 

70/120 311/600 
 0.5 ای حرفه

 0.2 فنی



                                               

900471 
اديومتری پايه شامل اديومتری با طنین صوتی خالص 

 راه هوايی و استخوانی

1 

 7/0 حرفه ای 446/800 100/420

 3/0 فنی

900480 

تست های تكمیلی و تخصصی شنوايی شناسی شامل 

تست باالنس بلندی صوت ، متناوب ،يك يا دو گوش 

/تست SISIرفتن/طنین صوتی/تست/تست تحلیل 

استنجر با طنین صوتی خالص/تست گفتار فیلتر 

شده/تست با لغات دو سیالبی طوالنی/تست 

لومبارد/تست میزان دقت حسی عصبی/تست 

تشخیصی جمالت ساختگی/گفتاری و تست 

ETFهريك 

1 

 

100/420 446/800 

 0.7 حرفه ای

 0.3 فنی

900500 
 ABRبرانگیخته پايدار شنوايی :آزمون پتانسیل های 

 جامع يا محدود

4 

 2.5 حرفه ای 1/822/000 406/900

 1.5 فنی

900410 
تست غربالگری برای اندازه گیری كمی حدت بینايی: 

 دو طرفه
0.3 29280 123/600 

 494/400 117/120 2/1 تعیین وضعیت انكساری چشم)عمل مستقل( 900235

 بینايی تفسیر و گزارش معاينه میدان 900270

5/1 

 1 حرفه ای 676/000 151/500

 5/0 فنی

 بررسی ديد رنگی 900330

1 

 6/0 حرفه ای 458/400 102/160

 4/0 فنی

 ويزيت پزشك عمومی پروانه دار
 ريال 127/000 دولتی

 ريال270/000 خصوصی

 متخصص
 ريال159/000 دولتی

 ريال410/000 خصوصی

 


