
 هب انم خدا 

به شرح زیر تعیین  ، عمومی غیر دولتی و خیریهدولتی خصوصی ، سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دربخش  

 می گردد:

 0011سال  ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی تعرفه جدول                

 سلامت برنامه نسخه الکترونیک

ف
ردی

کارشناسان ویزیت پزشکان و  

 پروانه دار در بخش سرپایی

  بخش خصوصی

 )ریال(
 بخش دولتی

 )ریال(

عمومی بخش 

  دولتیغیر

 )ریال(

 خیریه بخش 

 )ریال(

1 
ویزیت پزشکان ، دندانپزشکان 

 پروانه دار phDعمومی و 
000555  100555 000555 000555 

0 
ویزیت پزشکان ، دندانپزشکان 

 MD-phDمتخصص و 
055555 000555 000555 000555 

0 
ویزیت متخصص کودکان و 

 سال( 0نوزادان )زیر 
005555 005555 050055 000555 

0 
 ویزیت پزشکان فوق تخصص ،

 فلوشیپ 
1510555 000555 010555 000555 

0 
ویزیت فوق تخصص،دوره تکمیلی 

تخصصی)فلوشیپ( کودکان و 

 سال( 0نوزادان )زیر 
1010555 000555 010555 010555 

 000555 000555 050555 1500555 پزشکان متخصص روانپزشکی 0

0 
ویزیت پزشکان فوق تخصص 

 روانپزشک
1050555 000555 010555 005555 

 000555 001555 100555 000555 کارشناس ارشد پروانه دار 0

 100555 101555 100555 001555 کارشناس پروانه دار 0



 هب انم خدا 

تشخیصی و درمانی دربخش خصوصی ، دولتی ، عمومی غیر دولتی و خیریه به شرح زیر تعیین سقف تعرفه های خدمات  

 می گردد:

 0011سال  ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی تعرفه جدول                

 سلامت برنامه نسخه الکترونیکعدم اجرای 

ف
ردی

ویزیت پزشکان و کارشناسان  

 بخش سرپاییپروانه دار در 

  بخش خصوصی

 )ریال(
 بخش دولتی

 )ریال(

عمومی بخش 

  دولتیغیر

 )ریال(

 خیریه بخش 

 )ریال(

1 
ویزیت پزشکان ، دندانپزشکان 

 پروانه دار phDعمومی و 
000555  100555 010555 001555 

0 
ویزیت پزشکان ، دندانپزشکان 

 MD-phDمتخصص و 
000555 050555 000555 001555 

0 
متخصص کودکان و ویزیت 

 سال( 0نوزادان )زیر 
010555 000555 005555 050555 

0 
 ویزیت پزشکان فوق تخصص ،

 فلوشیپ 
000555 000555 000555 050555 

0 
ویزیت فوق تخصص،دوره تکمیلی 

تخصصی)فلوشیپ( کودکان و 

 سال( 0نوزادان )زیر 
1505555 000555 005555 050555 

 000555 000555 005555 051555 پزشکان متخصص روانپزشکی 0

0 
ویزیت پزشکان فوق تخصص 

 روانپزشک
1500555 050555 010555 000555 

 010555 100555 101555 000555 کارشناس ارشد پروانه دار 0

 100555 100555 110555 010555 کارشناس پروانه دار 0



 


