
 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفه مورد قبولتعرفه مجازنوع بیمه شدهمرکزجانباز

0خصوصي%100 324,000324,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%324,000324,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%324,000324,00070عادی

خصوصي%30خصوصي%70 324,000324,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%324,000324,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%324,000324,00070عادی

0خصوصي%492,000492,000100جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%492,000492,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%492,000492,00070عادی

خصوصي%30خصوصي%492,000492,00070جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%492,000492,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%492,000492,00070عادی

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیر منتخب جانباز

منتخب جانباز

ت
زی

وی

ادارات- 99جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزخصوصی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - 14پیوست شماره 

خدمت

متخصص
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د م
دا

ر 
را

ی ق
را

دا
کز

را
م

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز

پزشک عمومي



 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفه مورد قبولتعرفه مجازنوع بیمه شدهمرکزجانباز

ادارات- 99جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزخصوصی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - 14پیوست شماره 

خدمت

0خصوصي%100 624,000624,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%624,000624,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%624,000624,00070عادی

خصوصي%30خصوصي%624,000624,00070جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%624,000624,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%624,000624,00070عادی

0خصوصي%100 655,000655,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%655,000655,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%655,000655,00070عادی

خصوصي%30خصوصي%70 655,000655,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%655,000655,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%655,000655,00070عادی

0خصوصي%100 743,000743,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%743,000743,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%743,000743,00070عادی

خصوصي%30خصوصي%70 743,000743,000جانباز و عائله

خصوصي%30خصوصي%743,000743,00070وظیفه

خصوصي%30خصوصي%743,000743,00070عادی

پزشكان فوق تخصص روانپزشكي و 

فلوشیپ روانپزشكي

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز

پزشكان متخصص روانپزشكي
نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

ل
كم

د م
دا

ر 
را

ی ق
را

دا
کز

را
م

ت
زی

وی

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز

پزشكان فوق تخصص  و فلوشیپ
نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز



 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفه مورد قبولتعرفه مجازنوع بیمه شدهمرکزجانباز

ادارات- 99جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزخصوصی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - 14پیوست شماره 

خدمت

0خصوصي%100 324,000324,000جانباز و عائله

خصوصی%100- دولتی%70دولتي%70 324,000149,000وظیفه

خصوصی%100- دولتی%70دولتي%70 324,000149,000عادی

خصوصی%100- دولتی%70دولتي%70 324,000149,000جانباز و عائله

خصوصی%100- دولتی%70دولتی%70 324,000149,000وظیفه

خصوصی%100- دولتی%70دولتی%70 324,000149,000عادی

0خصوصي%100 492,000492,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 492,000186,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 492,000186,000عادی

خصوصي%100- دولتي%70دولتي%70 492,000186,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 492,000186,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 492,000186,000عادی

0خصوصي%100 624,000624,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 624,000225,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 624,000225,000عادی

خصوصي%100- دولتي%70دولتي%70 624,000225,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 624,000225,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 624,000225,000عادی

متخصص
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اد
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ار
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را
دا
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م

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

پزشكان فوق تخصص و فلوشیپ

ی
اد
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م

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز

منتخب جانباز

پزشک عمومی

ی
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نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز

ت
زی

وی



 نوع مرکز
نوع نسخه یا 

پرونده
سهم بیمه شدهسهم سازمانتعرفه مورد قبولتعرفه مجازنوع بیمه شدهمرکزجانباز

ادارات- 99جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزخصوصی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال - 14پیوست شماره 

خدمت

0خصوصي%100 655,000655,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 655,000236,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 655,000236,000عادی

خصوصي%100- دولتي%70دولتي%70 655,000236,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 655,000236,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 655,000236,000عادی

0خصوصي%100 743,000743,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 743,000281,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 743,000281,000عادی

خصوصي%100- دولتي%70دولتي%70 743,000281,000جانباز و عائله

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 743,000281,000وظیفه

خصوصي%100- دولتي%70دولتی%70 743,000281,000عادی

خصوصي%100 228,00000جانباز و عائله

خصوصي%100 228,00000وظیفه

خصوصي%100 228,00000عادی

خصوصي%100 264,00000جانباز و عائله

خصوصي%100 264,00000وظیفه

خصوصي%100 264,00000عادی

خصوصي%100 324,00000جانباز و عائله

خصوصي%100 324,00000وظیفه

خصوصي%100 324,00000عادی

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

منتخب و غیر 

منتخب جانباز

منتخب جانباز

غیرمنتخب جانباز

پزشكان فوق تخصص روانپزشكی و 

فلوشیپ روانپزشكی

ی
اد

 ع
اد

 د
ار

قر
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را
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م

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)

غیرمنتخب جانباز

منتخب جانباز

پزشكان متخصص روانپزشكی
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 کارشناس پروانه دار

نسخه یا پرونده 

(بستری موقت)
کارشناس  ارشد پروانه دار

 Phdپروانه دار 


