
23200006:00شناسه مدرک  

1400/01/31: تاریخ تدوین

 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفهنوع بیمه شدهمرکز جانباز

0دولتی% 164,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%164,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%164,00070عادی

دولتی%30دولتی%164,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%164,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%164,00070عادی

0دولتی% 205,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%205,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%205,00070عادی

دولتی%30دولتی%205,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%205,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%205,00070عادی

0دولتی% 246,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%246,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%246,00070عادی

دولتی%30دولتی%246,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%246,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%246,00070عادی

خدمت

1400غیردانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز دولتی - 6  پیوست شماره  

 ادارات

ت
زی

وی

منتخب جانباز

متخصص کودکان و نوزادان

 برای ویزیت گروه سنی زیر هفت سال
همه مراکز

منتخب جانباز

همه مراکزدندانپزشک  عمومی/ پزشک

غیرمنتخب جانباز

دندانپزشک متخصص / پزشکان  

و پزشکان متخصص کودکان و نوزادن برای ویزیت 

گروه سنی هفت و باالی هفت سال

همه مراکز

غیرمنتخب جانباز

غیرمنتخب جانباز
ی

پای
سر

ه 
سخ

ن

منتخب جانباز

Page 1



23200006:00شناسه مدرک  

1400/01/31: تاریخ تدوین

 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفهنوع بیمه شدهمرکز جانباز خدمت

1400غیردانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز دولتی - 6  پیوست شماره  

 ادارات

0دولتی% 248,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%248,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%248,00070عادی

دولتی%30دولتی%248,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%248,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%248,00070عادی

0دولتی% 298,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%298,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%298,00070عادی

دولتی%30دولتی%298,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%298,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%298,00070عادی

منتخب جانباز

غیرمنتخب جانباز

همه مراکز

پزشکان  فوق تخصص  و فلوشیپ و پزشکان  فوق 

تخصص و فلوشیپ کودکان و نوزادان برای ویزیت 

گروه سنی هفت و باالی هفت سال

پزشکان  فوق تخصص  و فلوشیپ کودکان و 

نوزادان برای ویزیت گروه سنی زیر هفت سال
همه مراکز

ی
پای

سر
ه 

سخ
ن

منتخب جانباز

غیرمنتخب جانباز

ت
زی

وی
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23200006:00شناسه مدرک  

1400/01/31: تاریخ تدوین

 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفهنوع بیمه شدهمرکز جانباز خدمت

1400غیردانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز دولتی - 6  پیوست شماره  

 ادارات

0دولتی% 260,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%260,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%260,00070عادی

دولتی%30دولتی%260,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%260,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%260,00070عادی

0دولتی% 309,000100جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%309,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%309,00070عادی

دولتی%30دولتی%309,00070جانباز و عائله

دولتی%30دولتی%309,00070وظیفه

دولتی%30دولتی%309,00070عادی

غیرمنتخب جانباز

پزشکان متخصص روانپزشکی

منتخب جانباز

منتخب جانباز

غیرمنتخب جانباز

ی
پای

سر
ه 

سخ
ن

همه مراکزپزشک  فوق تخصص وفلوشیپ روانپزشکی

ت
زی

وی

همه مراکز
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23200006:00شناسه مدرک  

1400/01/31: تاریخ تدوین

 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفهنوع بیمه شدهمرکز جانباز خدمت

1400غیردانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز دولتی - 6  پیوست شماره  

 ادارات

دولتی %114,0000100جانباز و عائله

دولتی %114,0000100وظیفه

دولتی %114,0000100عادی

دولتی%141,0000100جانباز و عائله

دولتی%141,0000100وظیفه

دولتی%141,0000100عادی

دولتی%164,0000100جانباز و عائله

دولتی%164,0000100وظیفه

دولتی%164,0000100عادی

همه مراکز

ی
پای

سر
ه 

سخ
ازن

انب
 ج

ب
تخ

من
یر

 غ
 و

ب 
تخ

من
از

انب
 ج

ب
تخ

من
یر

 غ
 و

ب 
تخ

من
از

انب
 ج

ب
تخ

من
یر

 غ
 و

ب 
تخ

من

 کارشناس پروانه دار

کارشناس  ارشد پروانه دار

 Phdپروانه دار 

ت
زی

وی

همه مراکز

همه مراکز
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