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 شماره:               

 تاريخ:               

 
 جمهوري اسالمي ايران 

 جمهورسیرئ

 رانيوزئتیه نامهبيتصو

 يتعالبسمه

 «محمّد و آلبا صلوات بر محّمد »

  -رفاه اجتماعي  تعاون، کار و وزارت -بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت

  -وزارت امور اقتصادي و دارايي -مسلح  وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي 

 کشور بودجه و برنامهسازمان  -ارت وزارت صنعت، معدن و تج

 تعاون، کار و ،بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهاي بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 1400/ /  در جلسه مورخ رانيوزئتیه

ن قانو 9ماده بند )الف( کشور و به استناد  سالمتشوراي عالي بیمه  ديیتأکشور و  بودجه و برنامه رفاه اجتماعي و سازمان

 تصويب کرد: -1395مصوب سال  -توسعه کشور هاي برنامهمي داي احكام

 :شوديمن ييتع زیربه شرح  1400در سال  خصوصيدر بخش  يو درمان يصيتعرفه خدمات تشخ  -1

 دار در بخش سرپایي خصوصي:و کارشناسان پروانه پزشکانارزیابي و معاینه )ویزیت(  -الف

 تعرفه/ ريال شرح خدمت رديف

ورت  عدم اجرای درص

 نسخه الکترونیک سالمت

 تعرفه/ريال

برنامه نسخه 

 الکترونیک سالمت

 527,000 446,000 ( پروانه دارPhDعمومي و دکتري تخصصي در علوم پايه ) پزشكاندندانپزشكان،  1

متخصص و پزشک عمومي داراي مدرک دکتري تخصصي در  پزشكاندندانپزشكان،  2

زشكان متخصص کودکان و نوزادان براي معاينه )ويزيت( و پ (MD-PhDعلوم پايه )

 گروه سني هفت و باالي هفت سال

677,000 800,000 

 960,000 812,000 پزشكان متخصص کودکان و نوزادان براي معاينه )ويزيت( گروه سني زير هفت سال 3

دوره  فوق تخصص،دوره تكمیلي تخصصي )فلوشیپ( و پزشكان  فوق تخصص،پزشكان  4

براي معاينه )ويزيت( گروه سني هفت و كمیلي تخصصي )فلوشیپ( کودکان  و نوزادان ت

 باالي هفت سال

858,000 1,014,000 

براي معاينه دوره تكمیلي تخصصي )فلوشیپ( کودکان  و نوزادان  فوق تخصص،پزشكان  5

 )ويزيت( گروه سني زير هفت سال
1,030,000 1,217,000 

 1,065,000 901,000 يكپزشروانپزشكان متخصص  6

 1,208,000 1,022,000 يپزشكروانپزشكي و دوره تكمیلي تخصصي )فلوشیپ( پزشكان فوق تخصص روان 7

 429,000 363,000 دارکارشناس ارشد پروانه 8

 371,000 314,000 دارکارشناس پروانه 9

 هاآندر پروانه مطب  ر استفاده نمايند که عنوان مربوطهاي مذکود از تعرفهتواننکلیه مقاطع تحصیلي مندرج در بند )الف( در صورتي مي -1تبصره 

 درج شده باشد.

دکتري تخصصي هاي کارشناسي ارشد و توانند از تعرفهدر صورتي مي دار( پروانهPhDدکتري تخصصي در علوم پايه ) ارشد وکارشناسان  -2تبصره 

مرتبط با رشته کارشناسي بوده و  هاآنشده ثبت ( PhDدکتري تخصصي در علوم پايه )سي ارشد يا استفاده نمايند که کارشنا( PhDدر علوم پايه )

 در پروانه فعالیت درج شده باشد.

 باشند.عالوه بر تعرفه مصوب مي (%15) پزشكان عمومي با سابقه بیش از پانزده سال کار بالیني، مجاز به دريافت معادل پانزده درصد -3تبصره 
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 شماره:               

 تاريخ:               

 
 :تعرفه خدمات تشخيصي و درمانيیب اضر-ب 

 هزار نهو  چهلو  پانصد بر مبناي کاي واحد و معادل هاي سالمتخدمات و مراقبتکلیه  ايحرفه ريالي کايضرايب   -1

 .شودريال محاسبه مي (549،000)

ماتي که خداي خدمات تشخیصي و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت براي حرفهضريب ريالي کاي  -2

ه شوند، بر مبناي کاي كه در بخش سرپايي و يا بستري اراي(، اعم از اين8) و (7و کدهاي ) اندشده( مشخص #با عالمت )

 .دشويم( ريال محاسبه 288،000)دويست و هشتاد و هشت هزار واحد و معادل 

ريال محاسبه مي ( 342،900) نهصد معادل سیصد و چهل و دو هزار وضريب ريالي کاي حرفه اي خدمات دندانپزشكي  -3

 شود.

 (990،000)هزار  نودو  نهصدهاي سالمت بر مبناي کاي واحد و معادل ضرايب ريالي کاي فني کلیه خدمات و مراقبت -4

 شود.ريال محاسبه مي

با ضريب ريالي کاي فني خدمات تشخیصي و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت براي خدماتي که  -5

(، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارائه شوند، بر مبناي کاي واحد 8) و (7و کدهاي ) اندشده(مشخص #عالمت )

 .دشويم( ريال محاسبه 640،000)ششصد و چهل هزار  و معادل

 شود.ه ميريال محاسب (452،100) پنجاه و دو هزار و صد چهارصد وريالي کاي فني خدمات دندانپزشكي ضريب  -6

ريال محاسبه  (187،800) هشتصدهزار و هشتاد و هفت و  يكصدضريب ريالي جزء مواد و لوازم مصرفي دندانپزشكي  -7

 شود.مي

 :است زیر، به شرح جدول 1400در سال  خصوصيبخش  یهامارستانينگ( در بينه اقامت )هتلیهزسقف تعرفه های  -پ

 )ارقام به ریال(

 نوع تخت رديف
 بیمارستان باربخشیاعت درجه

 چهار سه دو يک

 8,695,000 13,043,000 17,391,000 21,738,000 يک تختياتاق  1

 6,762,000 10,144,000 13,525,000 16,906,000 تختي دواتاق  2

 4,830,000 7,246,000 9,660,000 12,076,000 بیشتر سه تختي واتاق  3

 965,000 1,449,000 1,932,000 2,414,000 هزينه همراه 4

 3,383,000 5,072,000 6,764,000 8,455,000 سالم اننوزادبخش  5

 4,830,000 7,246,000 9,660,000 12,076,000 بیمار سطح دوم اننوزادبخش  6

 4,830,000 7,246,000 9,660,000 12,076,000 رواني انبیماربخش  7

 14,490,000 21,736,000 28,981,000 36,227,000 سوختگي انبیمار بخش 8

9 
 مانند (Intermediate ICUبخش مراقبت بینابیني )

 (SCU)بخش سكته حاد مغزي 
21,735,000 17,387,000 13,041,000 8,693,000 

 11,109,000 16,664,000 22,219,000 27,774,000 قلبيهاي ويژه مراقبت بخش 10

 8,695,000 13,041,000 17,389,000 21,736,000 هاي ويژه قلبيبخش پشتیبان مراقبت 11

 17,387,000 26,082,000 34,776,000 43,469,000 و ريه نوزادان، هاي ويژه عمومي، کودکانهاي مراقبتبخش 12

 19,320,000 28,981,000 38,641,000 48,301,000 هاي ويژه سوختگيهاي مراقبتبخش 13
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 شماره:               
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هاي خود را براساس استانداردهاي تخت( %10ده درصد ) ه مي شود، حداکثر تار اجازه دادبخش خصوصي کشودرجه يک هاي به بیمارستان - تبصره 

سقف تعرفه و حداکثر تا دو برابر  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب بخش هاي با خدمات رفاهي ويژه هاي نظارتينامهو آئین ابالغي

 اداره نمايند. هاي مربوطاتاق يک تخته بخش
 عرفه خدمات اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصي:ت -ت

 شود:خصوصي به شرح جدول زير تعیین ميگردان در بخش به مواد مخدر و روان ادیدرمان اعت ييخدمات سرپا يهاتعرفه -1

 مبلغ/ ريال دوره درمان نوع خدمت  کد ملی

 2,545,000 يک ماهه دارو( ( )با احتساب هزينهMMTدرمان نگهدارنده با متادون ) 950000

950005 
( با روان درمانی )بدون احتساب هزينه OPTدرمان نگهدارنده با تنتور اپیوم )

 دارو( 
 2,883,000 يک ماهه

950010 
( بدون روان درمانی )بدون احتساب هزينه OPTدرمان نگهدارنده با تنتور اپیوم )

 دارو( 
 1,243,000 يک ماهه

 1,358,000 يک ماهه )بدون احتساب هزينه دارو( BMT بوپرونورفینبا ده نگهدارن درمان 950015

 3,312,000 روزه 8-21 سم زدائی با بوپرونورفین )بدون احتساب هزينه دارو( 950020

 2,699,000 روزه 7-10 سم زدائی با کلونیدين  )بدون احتساب هزينه دارو( 950025

 1,271,000 يک ماهه بدون احتساب هزينه دارو(درمان نگهدارنده با نالتروکسون ) 950030

950035 
مداخالت روان شناختی فردی)برمبنای الگوی ماتريکس( به ازای هر جلسه حداقل 

 دقیقه (45)
 583,000 يک جلسه

950040 
مداخالت روان شناختی گروهی)برمبنای الگوی ماتريکس( به ازای هر جلسه تا 

 يک ساعت )به ازای هر نفر(
 177,000 يک جلسه

 باشد.( تعرفه مصوب بخش دولتي مي%70گر پايه معادل هفتاد درصد )هاي بیمهسهم پرداختي سازمان -1تبصره 

قانون مبارزه با مواد  (15)ماده اصالحي ( 2موضوع تبصره ) بضاعتيمعتادان ب ادیو کاهش اعتدرمان  يياجرا نامهنيیبراساس آ -2تبصره 

و کودکان  بضاعتيدر خصوص معتادان ب هيپا گرمهیب يهاسازمان يپرداخت د مبارزه با مواد مخدر، سهممصوب ستا -1389مصوب  -مخدر

 .باشديم يتعرفه مصوب بخش دولت (%90) معتاد، معادل نود درصد
 .گردديم افتيدر ماریو ب مهیاز ب ديخر( فاکتور) صورتحساب دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس نهيهز -3تبصره 

سي به ازاي هر سي (17) اپیوم گرم و داروي تنتورمیلي (6)سقف دوز تحت پوشش بیمه براي داروي دريافتي بوپرونورفین 

 باشد.. اين پوشش صرفاً جهت درمان اختالالت مصرف مواد ميباشدبیمار در روز مي

اقامتي  ا اختالل مصرف مواد )کمپ يا مراکزواني افراد بو مراکز اقامتي بهبود و بازت( TCمدار )تعرفه مراکز اجتماع درمان -2

 :شوديم نییتع زيربه شرح جدول  1400در سال خصوصي  در بخشمیان مدت( 

 عنوان کد ملی
 مبلغ

 روزانه/ريال ماهانه/ريال

950050 
نفر  (30))با ظرفیت  TCهزينه فعالیت و ارائه خدمات درمان مراکز اجتماع درمان مدار 

 مقیم(
25,713,000 856,000 

950055 
هزينه فعالیت و ارائه خدمات درماني مراکز اقامتي میان مدت درمان وابستگي به مواد با 

 روزه (30)نفر براي يک دوره  ( 60)ظرفیت 
14,847,000 494,000 
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 شماره:               

 تاريخ:               

 
افراد با اختالل مصرف مواد  يبهبود و بازتوان ياقامت مراکز ( وTCمدار )مراکز اجتماع درمانه شده در خدمات اراي -1 تبصره 

 مشمول تعهد بیمه پايه نیست. (مدتانیم يمراکز اقامت اي)کمپ 

( 160202700هاي درمان اعتیاد ذيل رديف )مالک پرداخت هزينه 1400هاي مصوب درمان اعتیاد بخش دولتي در سال تعرفه -2تبصره 

 بیمه سالمت ايران خواهد بود. سازمان
خدمات درماني به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت ساالنه توسط دبیرخانه شوراي  ارايهحوه دستورالعمل اجرايي ن -3

 شود.عالي بیمه سالمت کشور بازنگري و ابالغ مي

 

تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصي به شرح جدول پيوست که تایيد شده به مهر دفتر هيات دولت است،  -ث

 شود.تعيين مي

به شرح زیر تعيين  1400پایه در خرید خدمات تشخيصي و درماني از بخش خصوصي در سال  گرمهيب یهاسازمانسهم  -2

 :شوديم

 تعرفه دولتي خدمات تشخیصي و درماني در بخش بستري.( %90)معادل نود درصد  – الف

 .و بستري موقت يبخش سرپايتعرفه دولتي خدمات تشخیصي و درماني در  (%70)معادل هفتاد درصد  –ب 

خدمات تشخيصیي و درمیاني در بخیش خصوصیي بیرای  یهاتعرفهسقف کليه تعرفه های درج شده در این مصوبه به عنوان  -3

مي توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعي نسیبت بیه  زیرمتشکل از افراد  است. در هر استان کارگروهي 1400سال 

 دام  نمایند:رفه های تعدیل شده اقتعيين تع

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان رئیس -الف

 سازمان نظام پزشكي استان رئیس -ب

 استاندار نماينده -پ

 پايه استان گرمهیب يهاسازماننماينده  -ت

 تكمیلي استان يهامهیبنماينده  عنوانبهنماينده بیمه مرکزي  -ث
 کارگروهيک دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وجود دارد، نماينده دانشگاه مرکز استان در که بیش از  ييهااستاندر  تبصره:

 مذکور حضور خواهد يافت.

 پروانه مندرج در مالکیت نوع طبق ، صرفاًبر اساس اين مصوبه های خدمات تشخیصی و درمانی تعرفه دريافت -4

 باشد.می  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سوی از صادره بهره برداری

 .استاالجرا الزم 1400فروردین ماه سال  اولاز  نامهبیتصواین  -5 

 

 جهانگیري دکتر اسحاق

 جمهورسیرئمعاون اول  
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 تعرفه شرح کد کد رديف

1 HC1005 190،000 باز کردن، برداشتن يا دو نیم کردن گچ 

2 HC1006 
 (Foleyتعويض کاتتر يا سوند مثانه )

 های مصرفی، سوند فولی و ست ارائه خدمت()شامل هزينه
1.231،000 

3 HC1007 190،000 گیری وريدی يک يا چند بار مثل تست تحمل گلوکز با دستور پزشکخون 

4 HC1008 379،000 تراپی در منزلسرم 

5 HC1009 172،000 تزريق داروی داخل عضله يا زير جلدی به ازای هر تزريق 

6 HC1010 285،000 تزريق داروی داخل وريدی به ازای هر تزريق 

7 HC1011 
 مترسانتی 20تعويض پانسمان تا 

 باشد(طور جداگانه قابل محاسبه می)هزينه مواد مصرفی به
323،000 

8 HC1012 
 مترسانتی 20تعويض پانسمان بیش از 

 باشد(طور جداگانه قابل محاسبه می)هزينه مواد مصرفی به
473،000 

9 HC1013 
 تعويض پانسمان در بیماران دارای زخم بستر 

 باشد(طور جداگانه قابل محاسبه می)هزينه مواد مصرفی به
569،000 

10 HC1014 
 درصد سوختگی( 25پانسمان در موارد سوختگی )تا 

 باشد(طور جداگانه قابل محاسبه می)هزينه مواد مصرفی به
757،000 

11 HC1015 757،000 ای ديابتیپانسمان زخم پ 

12 HC1016 1.042،000 دبريدمان و پانسمان زخم بستر 

13 HC1017 757،000 انجام انما 

14 HC1018  569،000 گره 10کشیدن بخیه تا 

15 HC1019  852،000 گره 10کشیدن بخیه بیش از 

16 HC1020 379،000 خارج کردن سوند ادراری يا فولی 

17 HC1021 190،000 یت )کاندوم سوند(گذاشتن کاندوم ش 

18 HC1022 757،000 حمام بیمار در منزل 

19 HC1023 664،000 فتوتراپی 

20 HC1024 
O2 تراپی با نازال و ماسک بدون ساکشن 

 )شامل آموزش بیمار، اتصال به تجهیزات و حداقل يک ساعت مراقبت(
569،000 

21 HC1025 473،000 بیمار های ويژه و آموزش بهتنظیم دستگاه مراقبت 

22 HC1026 
 انجام ديالیز صفاقی توسط پرستار دوره ديده

 باشد(بار قابل اخذ می)برای هر بیمار فقط يک
1،515،000 

23 HC1027 

 انجام هموديالیز توسط پرستار دوره ديده

)بر اساس دوره مورد تأيید اداره کل آموزش مداوم و معاونت پرستاری 

 وزارت بهداشت(

1،892،000 
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 تعرفه شرح کد کد رديف 

24 HC1028  معده ای –گذاشتن لوله بینی (NGT )569،000 با دستور پزشک 

25 HC1029 190،000 گرفتن فشارخون و کنترل عالئم حیاتی 

26 HC1030 

ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار عادی )شامل کلیه مراقبت حرفه

نسمان خدمات پرستاری از جمله کنترل عالئم حیاتی، ويزيت، تزريقات، پا

که زمان ارائه خدمات ساعت و درصورتی 6و ...( برای شیفت کاری باالتر از 

 گردد.به ازای هر خدمت محاسبه میساعت باشد  6کمتر از 

 باشذد()هیچ تعرفه ديگری عالوه بر اين تعرفه قابل اخذذ و محاسذبه نمی

 باشد(صورت جداگانه قابل محاسبه نمی)هزينه اياب و ذهاب به

265،000 

27 HC1031 

ای پرستاری بذه ازای هذر سذاعت بذرای بیمذار عذادی بذا مراقبت حرفه

های شخصذی )شذامل کلیذه محدوديت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت

ويزيت، تزريقات، پانسمان خدمات پرستاری از جمله کنترل عالئم حیاتی، 

 و ...(

خذدمات  که زمذان ارائذهساعت و درصذورتی 6برای شیفت کاری باالتر از 

گردد. هذیچ تعرفذه ساعت باشد به ازای هر خدمت محاسبه می 6کمتر از 

باشد. هزينذه ايذاب و ديگری عالوه بر اين تعرفه قابل اخذ و محاسبه نمی

 .باشدصورت جداگانه قابل محاسبه نمیذهاب به

323،000 

28 HC1032 

راقبذت ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار نیازمنذد ممراقبت حرفه

ريوی )شامل کلیه خدمات پرستاری از جملذه کنتذرل عالئذم -ويژه قلبی

 6حیاتی، ويزيت، تزريقات، پانسمان و ...( بذرای شذیفت کذاری بذاالتر از 

ساعت باشد به ازای هر  6که زمان ارائه خدمات کمتر از ساعت و درصورتی

ل اخذ گردد. هیچ تعرفه ديگری عالوه بر اين تعرفه قابخدمت محاسبه می

صورت جداگانه قابل محاسذبه باشد. هزينه اياب و ذهاب بهو محاسبه نمی

 .باشدنمی

379،000 

29 HC1033 
در صورت ارائه اين خدمات، مطابق شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت 

 درصد تعرفه های مذکور قابل محاسبه است 70توسط بهیار، 
- 

30 HC1034 

ک پرستار به ازای هر ساعت )شامل مراقبت های اولیه پرستاری توسط کم

نگهداری، خدمات بهداشتی و نظافتی بیمار، جابجايی، استحمام و رفع 

نیازهای شخصی مانند غذا خوردن، رفتن به سرويس بهداشتی و ساير 

 موارد طبق شرح وظايف ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 

 اخذ و محاسبه نمی باشد()هیچ تعرفه ديگری عالوه بر اين تعرفه قابل 

 )هزينه اياب و ذهاب به صورت جداگانه قابل محاسبه است(

151،000 

های هر هزينه اياب و ذهاب متناسب با نرخ کرايه آژانس مصوب در هر شهر که مورد تايید کمیته استانی تعیین سقف تعرفه تبصره: 

باشد. هزينه مواد مصرفی به جز در مواردی که در شرح کد اشاره شده میاستان باشد و يا براساس فاکتورهای ارائه شده قابل محاسبه 

 باشد.است به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می

 


