
کای فنیکای حرفه ایکای فنیکای حرفه ای

0خیریه  %100 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000عادی

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000عادی

0خیریه%100 226,800240,000226,800240,000جانبازوعائله

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 226,800240,000111,400129,500وظیفه

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 226,800240,000111,400129,500عادی

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 226,800240,000111,400129,500جانبازوعائله

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 226,800240,000111,400129,500وظیفه

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 226,800240,000111,400129,500عادی

0خیریه  %100 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000عادی

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000عادی

0خیریه  %100 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000عادی

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه  %30خیریه  %70 226,800240,000226,800240,000عادی
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تعرفه مورد قبولتعرفه مجاز

غیرمنتخب 

جانباز

منتخب جانباز

منتخب 

جانباز

منتخب جانباز

منتخب جانباز

مطب  ودرمانگاه  

دارای قرارداد مكمل
نسخه سرپایی

غیرمنتخب 

جانباز

مطب و درمانگاه 
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نسخه 
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غیرمنتخب 

جانباز
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نسخه سرپایی
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سرپایی 
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کای فنیکای حرفه ایکای فنیکای حرفه ای

نوع نسخه یا 

پرونده
نوع بیمه شده
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سهم بیمه شده مرکز جانباز
خدمت

سهم سازمان نوع مرکز
تعرفه مورد قبولتعرفه مجاز

0خیریه%100 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500وظیفه

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500عادی

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500وظیفه

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500عادی

0خیریه%100 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 432,600422,500111,400129,500وظیفه

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 432,600422,500111,400129,500عادی

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 432,600422,500111,400129,500جانباز و عائله

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 432,600422,500111,400129,500وظیفه

خیریه%100- دولتی %70دولتی%70 432,600422,500111,400129,500عادی

0خیریه%100 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500وظیفه

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500عادی

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500وظیفه

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500عادی

0خیریه%100 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500وظیفه

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500عادی

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500وظیفه

خیریه%30خیریه%70 432,600422,500432,600422,500عادی

مطب  و درمانگاه 

دارای قرارداد عادی

منتخب جانباز

منتخب جانباز

منتخب جانباز

منتخب جانباز

غیرمنتخب 

جانباز
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مطب  و درمانگاه 

دارای قرارداد مكمل
نسخه سرپایی

ن
شا

ن ن
دو

ت ب
ما

خد

ی
پای

سر
ی 

شك
پز

ت 
ما

خد

پرونده 
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غیرمنتخب (بستری موقت)

جانباز

نسخه سرپایی

غیرمنتخب 

جانباز

نسخه سرپایی

غیرمنتخب 

جانباز
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کای فنیکای حرفه ایکای فنیکای حرفه ای

نوع نسخه یا 

پرونده
نوع بیمه شده
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سهم بیمه شده مرکز جانباز
خدمت

سهم سازمان نوع مرکز
تعرفه مورد قبولتعرفه مجاز

خیریه%100 226,800240,000000جانباز و عائله

خیریه%100 226,800240,000000وظیفه

خیریه%100 226,800240,000000عادی

0خیریه%100 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000عادی

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000عادی

0دولتی%100 111,400129,500111,400129,500جانباز و عائله

دولتی% 10دولتی%90 111,400129,500111,400129,500وظیفه

دولتی% 10دولتی%90 111,400129,500111,400129,500عادی

دولتی% 10دولتی%90 111,400129,500111,400129,500جانباز و عائله

دولتی% 10دولتی%90 111,400129,500111,400129,500وظیفه

دولتی% 10دولتی%90 111,400129,500111,400129,500عادی

0خیریه%100 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000عادی

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000جانباز و عائله

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000وظیفه

خیریه%30خیریه%70 226,800240,000226,800240,000عادی
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کای فنیکای حرفه ایکای فنیکای حرفه ای

نوع نسخه یا 

پرونده
نوع بیمه شده

ادارات-  99جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکز خیریه مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال - 24پیوست شماره  

سهم بیمه شده مرکز جانباز
خدمت

سهم سازمان نوع مرکز
تعرفه مورد قبولتعرفه مجاز

0فیزیوتراپی% 226,800240,000226,800240,000100جانباز و عائله

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 226,800240,000226,800240,00070وظیفه

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 226,800240,000226,800240,00070عادی

0فیزیوتراپی% 215,000228,000215,000228,000100جانباز و عائله

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 215,000228,000215,000228,00070وظیفه

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 215,000228,000215,000228,00070عادی

0فیزیوتراپی% 204,000216,000204,000216,000100جانباز و عائله

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 204,000216,000204,000216,00070وظیفه

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 204,000216,000204,000216,00070عادی

0فیزیوتراپی% 193,000204,000193,000204,000100جانباز و عائله

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 193,000204,000193,000204,00070وظیفه

فیزیوتراپی% 30فیزیوتراپی% 193,000204,000193,000204,00070عادی

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

2فیزیوتراپی درجه 
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مراکز دارای 

سطح بندی

3فیزیوتراپی درجه 
نسخه 

فیزیوتراپی

4فیزیوتراپی درجه 
نسخه 

فیزیوتراپی

نسخه 

فیزیوتراپی

منتخب و غیر 

منتخب جانباز

منتخب و غیر 

منتخب جانباز

نسخه 

فیزیوتراپی

منتخب و غیر 

منتخب جانباز

منتخب و غیر 

منتخب جانباز

1فیزیوتراپی درجه 
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