
23200027:00شناسه مدرک  

1400/01/31: تاریخ تدوین

کای فنیکای حرفه ای

0خیریه%277,000331,000100جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%277,000331,00070وظیفه

خیریه%30خیریه%277,000331,00070عادی

خیریه%30خیریه%277,000331,00070جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%277,000331,00070وظیفه

خیریه%30خیریه%277,000331,00070عادی

0دولتی%100 135,900179,000جانباز و عائله

دولتی% 10دولتی% 135,900179,00090وظیفه

دولتی% 10دولتی% 135,900179,00090عادی

دولتی% 10دولتی% 135,900179,00090جانباز و عائله

دولتی% 10دولتی% 135,900179,00090وظیفه

دولتی% 10دولتی% 135,900179,00090عادی

0خیریه% 277,000331,000100جانباز و عائله مبتال به بدخیمی

0خیریه% 277,000331,000100بیماران ویژه مبتال به بدخیمی

خیریه%30خیریه%277,000331,00070سایر بیمه شدگان

سهم سازمان نوع مرکز نوع بیمه شده

 ادارات 1400تعرفه و تعهدات خدمات پاراکلینیک در مراکز خیریه وموقوفه مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال- 27پیوست شماره  

طرف قرارداد

تعرفه مجاز نوع نسخه 

یا پرونده
خدمت

غیرمنتخب 

جانباز

تمامی مراکزسایر خدمات پاراکلینیک
نسخ 

پاراکلینیک

منتخب جانباز

انتقال خون

بیمارستان و 

مرکز جراحی 

محدود

سهم بیمه شده مرکز جانباز

منتخب جانباز

غیرمنتخب 

جانباز

منتخب  و 

غیرمنتخب 

جانباز

ک
ینی

کل
را

پا

نسخه  یا 

پرونده 

سرپایی

تمامی مراکزرادیوتراپی
نسخ 

پاراکلینیک
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23200027:00شناسه مدرک  

1400/01/31: تاریخ تدوین

کای فنیکای حرفه ای

سهم سازمان نوع مرکز نوع بیمه شده

 ادارات 1400تعرفه و تعهدات خدمات پاراکلینیک در مراکز خیریه وموقوفه مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال- 27پیوست شماره  

طرف قرارداد

تعرفه مجاز نوع نسخه 

یا پرونده
سهم بیمه شدهخدمت مرکز جانباز

0خیریه%277,000331,000100جانباز و عائله

0خیریه%277,000331,000100وظیفه

0خیریه%277,000331,000100عادی

برای  سایر بیمه شدگان دارای بیماری غیر از انواع بدخیمی در صورت واجد الشرایط بودن سهم سازمان و .خدمت رادیوتراپی صرفا برای بیماران مبتال به انواع بدخیمی   دارای کد بدخیمی فعال در سیستم با فرانشیز رایگان در تعهد سازمان قراردارد

فرانشیز برابر مصوب خدمات پاراکلینیک در هر ماهیت می باشد

منتخب  و 

غیرمنتخب 

جانباز

اولیه آزمایش % 100خدمات 

تاالسمی و  (PND)پیش از تولد

هموفیلی شامل کدهای  ذکر 

شده در زیر جدول

همه مراکز
نسخه 

پاراکلینیک

810262- 810184- 810112- 806550- 806545 و 810156- 810154- 810152- 810150- 806507- 806505: اولیه آزمایشات پیش از تولد عبارتند از% 100کدهای خدمات 

ک
ینی

کل
را

پا
(

ر 
وی

ص
و ت

ش 
مای

آز

ی
ار

رد
ب

)

805100-805102-803255-803220-803205-803185-803470-805082-801170-805081-805084 -805094: آزمایشات بیماران تاالسمی عبارتند از

805100-805102-803255-802290--803220-803205-803185-803470-805082-801170-805081-805084 -805094: آزمایشات بیماران هوفیلی عبارتند از

کدهای آزمایشات بیماران هموفیلی و 

اولیه% 100تاالسمی
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