
کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

1990000
100140 

_100155

اكسيزيون  ناخن و بستر ناخن به صورت 

ناقص يا كامل برای مثال ناخن در گوشت 

فرورفته با يا بدون اكسيزيون گوه ای 

پوست كنار ناخن   با يا بدون ترميم بستر 

ناخن يا بازسازی بستر ناخن با يا بدون 

در صورتی كه جنبه زيبايی )گرافت 

(محسوب می گردد* داشته باشد، كد 

6.530.42,653,0004,019,0002,653,0003,892,0002,478,1003,640,0002,303,1003,387,0001,778,0002,629,000

2990005100160
اكسيزيون كيست يا سينوس پيلونيدال؛ 

ساده، وسيع يا مشكل
15112.511,080,00018,758,00011,080,00017,968,0009,986,60016,389,0008,893,20014,810,0005,613,00010,074,000

3990010100715

ماستكتومی راديكال مديفه شامل 

برداشتن غدد لنفاوی زير بغل و پستانی 

با يا بدون  (Urbanعمل نوع )داخل 

برداشتن عضله پكتورال مينور، بدون 

برداشتن عضالت پكتورال ماژور

45185.627,236,50046,515,00027,236,50044,747,00024,787,30041,210,00022,338,10037,673,00014,991,00027,063,000

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

4990015
100705-

100685

 اكسيزيون كيست، فيبرآدنوم، يا هر 

تومور خوش خيم يا بدخيم ديگر، بافت 

نابجای پستان، ضايعات داخل مجرا، 

ضايعات نوك پستان يا آرئول، باز، مرد يا 

زن، يك ضايعه يا بيشتر يا ماستكتومی 

در صورتی كه جنبه زيبايی داشته )ناقص 

(محسوب می گردد* باشد، كد 

176.81.58,195,20014,371,0008,195,20013,897,0007,539,20012,950,0006,883,20012,003,0004,915,0009,161,000

5990020200635
درمان بسته شكستگی بينی با 

مانيپوالسيون با يا بدون تثبيت
1051.25,661,0009,813,0005,661,0009,434,0005,136,2008,676,0004,611,4007,919,0003,037,0005,645,000

6990030200645

درمان باز شكستگی بينی همراه با 

فيكساسيون اسكلتال داخلی و يا 

خارجی، و با يا بدون شكستگی سپتوم 

كدهای ديگر مرتبط با جراحی بينی، با )

(اين كد قابل گزارش و محاسبه نميباشد

25151.911,628,00020,745,00011,628,00020,145,00010,797,10018,945,0009,966,10017,745,0007,473,00014,146,000

7990035201480
درمان بسته در رفتگی شانه با 

مانيپوالسيون؛ با يا بدون بيهوشی
861.45,588,7009,771,0005,588,7009,329,0004,976,4008,445,0004,364,1007,561,0002,527,0004,908,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

8990040201720

درمان بسته شكستگی تنه هومروس؛ 

سوپراكنديالر يا ترانس كنديالر استخوان 

هومروس با يا بدون گسترش به ناحيه 

اپيكنديل يا كنديل / اينتركونديالر

هومروس، داخلی يا خارجی؛ با يا بدون 

مانيپوالسيون

7.271.45,734,4009,907,0005,734,4009,465,0005,122,1008,581,0004,509,8007,696,0002,673,0005,044,000

9990045202145

درمان باز شكستگی تنه راديوس و اولنا 

شامل فيكساسيون داخلی در صورت 

انجام

45144.222,125,30038,410,00022,125,30037,084,00020,288,40034,431,00018,451,50031,779,00012,941,00023,821,000

10990050202150

درمان بسته شكستگی ديستال راديوس 

يا  (مانند شكستگی كاليس يا اسميت)

جداشدن اپی فيز با يا بدون شكستگی 

زائده استيلوئيد اولنا؛ با يا بدون 

مانيپوالسيون

84.314,765,8008,244,0004,765,8007,928,0004,328,5007,296,0003,891,1006,665,0002,579,0004,770,000

11990055
202715- 

204520

آمپوتاسيون متاكارپ با انگشت يا شست 

، منفرد، با يا بدون (Rayآمپوتاسيون )

انتقال بين استخوانی با يا بدون فلپ  يا 

آمپوتاسيون متاتارسال، با انگشت پا، 

منفرد، يا آمپوتاسيون انگشت پا؛ از مفصل 

متاتارسوفاالنژيال يا از مفصل 

اينترفاالنژيال

12101.88,122,70014,049,0008,122,70013,481,0007,335,50012,344,0006,548,20011,208,0004,186,0007,797,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

12990060
203480- 

203460

درمان بسته شكستگی تنه فمور يا  انتهای 

ديستال فمور، كنديل داخلی يا خارجی 

با مانيپوالسيون؛ يا فيكساسيون استخوانی 

شكستگی فمور از طريق پوست، انتهای 

ديستال، كنديل داخلی يا خارجی يا 

سوپراكنديالر يا ترانس كنديالر، با يا 

بدون گسترش به ناحيه اينتركونديالر يا 

جداشدن اپی فيزديستال فمور

157.77.622,972,70037,372,00022,972,70034,972,00019,648,80030,173,00016,324,90025,373,0006,353,00010,974,000

13990065203470
درمان باز شكستگی تنه فمور با ميله 

داخل كانال
58157.933,955,30058,112,00033,955,30055,617,00030,500,20050,628,00027,045,10045,638,00016,680,00030,671,000

14990070203775

با يا )درمان بسته شكستگی تنه تيبيا 

، با يا بدون (بدون شكستگی فيبوال

مانيپوالسيون؛ يا فيكساسيون اسكلتی 

با يا بدون شكستگی )شكستگی تنه تيبيا 

برای مثال پين يا )از طريق پوست  (فيبوال

(پيچ

982.49,058,90015,046,0009,058,90014,288,0008,009,20012,773,0006,959,60011,257,0003,811,0006,710,000

15990075203780

با يا بدون )درمان باز شكستگی تنه تيبيا 

پيچ، با يا بدون /با پليت (شكستگی فيبوال

سركالژ

41123.718,842,90033,458,00018,842,90032,290,00017,224,70029,953,00015,606,50027,616,00010,752,00020,606,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

16990080300095

ترميم تيغه بينی يا رزكسيون زير مخاطی 

سپتوم با يا بدون تراشيدن، حالت دادن 

غضروف يا جايگزينی با گرافت 

(سپتوپالستی)

2214211,208,60019,788,00011,208,60019,157,00010,333,80017,893,0009,459,10016,630,0006,835,00012,841,000

17990085300160

-Caldwell)انسيزيون سينوس راديكال 

Luc)  با يا بدون خارج كردن پوليپهای

آنتروكوآنال

24151.911,651,90020,562,00011,651,90019,962,00010,820,90018,762,0009,990,00017,562,0007,497,00013,962,000

18990090300500

برونكوسكوپی،  قابل انعطاف تشخيصی، 

با يا بدون راهنمايی فلئوروسكوپ؛ شامل 

بررسی طناب های صوتی ،تراشه ،برونش 

های اصلی راست و چپ و برونش های 

سگمانته

1282.711,182,60017,190,00011,182,60016,337,00010,001,70014,632,0008,820,90012,927,0005,278,0007,811,000

19990095302800

اسپلنكتومی كامل يا ناقص يا ترميم 

طحال پاره شده با يا بدون اسپلنكتومی 

ناقص

46226.329,384,10050,227,00029,384,10048,238,00026,628,80044,259,00023,873,50040,280,00015,607,00028,344,000

20990100400400

تونسيلكتومی با يا بدون آدنوئيدكتومی 

با كنترل خون ريزی در همان نوبت 

بستری يا رزكسيون راديكال لوزه و 

يا مثلث رتروموالر؛ بدون بستن/پيالرها و

23131.69,931,00018,037,0009,931,00017,532,0009,231,20016,521,0008,531,40015,511,0006,432,00012,479,000

14.5121.57,907,30014,147,0007,907,30013,673,0007,251,30012,726,0006,595,30011,778,0004,627,0008,936,000آدنوئيدكتومی با كنترل خون ريزی21990105400405
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شرح کد
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تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 
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بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 
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محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

22990115

400870-

400875-

400880-

400885

400890-

400895-

400900

 (آزادسازی چسبندگی روده)آنتروليز 

يا دئودنوتومی يا آنتروتومی  يا 

كولوتومی برای اكسپلوراسيون ، يك يا 

چند بيوپسی يا در آوردن جسم خارجی 

يا جا انداختن ولوولوس ، 

انواژيژيناسيون هرنی داخلی  يا 

مالروتاسيون يا جا انداختن ولوولوس 

ميدگات با يا بدون ژژنوستومی ،كاتتر 

روده )سوزن دار برای هايپراليمانتاسيون 

(ای

50185.428,283,20047,981,00028,283,20046,276,00025,921,50042,866,00023,559,70039,455,00016,475,00029,224,000

23990120401175
آپاندكتومی يا انسيزيون و درناژ آبسه 

آپانديس يا پريتونيت ناشی از آن
31153.217,871,40030,250,00017,871,40029,239,00016,471,80027,218,00015,072,30025,197,00010,874,00019,135,000

24990125401520
هموروئيدكتومی  داخلی و خارجی ساده 

يا مشكل وسيع با يا بدون فيشركتومی
15122.611,475,10019,368,00011,475,10018,547,00010,338,00016,905,0009,200,80015,263,0005,789,00010,337,000

25990130

401815-

401820-

401816-

401821

كوله سيستكتومی با يا بدون 

كالنژيوگرافی با يا بدون اكسپلور 

كلدوك با يا بدون كولدوكوانتروستومی

56215.930,069,70051,849,00030,069,70049,986,00027,489,30046,260,00024,908,90042,534,00017,168,00031,355,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد
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محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

26990135

-

402125-

402115-

402176

ترميم فتق اينگوئينال اوليه، اساليدينگ، 

مختنق يا استرانگوله
28.5132.4513,877,20024,430,00013,877,20023,641,00012,805,70022,062,00011,734,10020,483,0008,520,00015,747,000

27990145

402145-

402176-

402177

ترميم فتق شكمی يا انسيزيونال اوليه؛ 

مختنق يا استرانگوله ، / قابل جااندازی 

با يا بدون مش گذاری

4013317,737,60031,221,00017,737,60030,274,00016,425,50028,380,00015,113,50026,485,00011,177,00020,801,000

28990147

402176-

402135-

402175

ترميم فتق اشپيگل يا فمورال اوليه ، قابل 

مختنق يا استرانگوله/ جا اندازی 
29.7132.4514,042,30024,782,00014,042,30023,992,00012,970,70022,414,00011,899,20020,835,0008,685,00016,098,000

29990150

402155

402160

402176

مختنق يا / فتق نافی يا اپی گا ستريك 

استرانگوله
2013314,429,00023,964,00014,429,00023,017,00013,117,00021,122,00011,804,90019,227,0007,869,00013,543,000

30990155500030

نفروليتوتومی، درآوردن سنگ يا عمل 

جراحی ثانويه برای سنگ يا عارضه دار 

شده بدليل ناهنجاری مادرزادی كليه يا 

كه  (شاخ گوزنی)درآوردن سنگ بزرگ 

لگن و لگنچه كليه پر كند

54215.930,095,10051,734,00030,095,10049,871,00027,514,70046,145,00024,934,30042,419,00017,193,00031,240,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

31990160

500060-

500065-

500070

نفركتومی با اورتركتومی ناقص يا كامل ، 

شامل برداشت دنده يا برداشت كاف 

بدليل جراحی قبلی بر )مشكل/ مثانه

روی همان كليه يا نفروكتومی راديكال  

با لنف آدنكتومی ناحيه ای ويا 

، با هر روشی (ترومبوكتومی وناكاوا

61216.734,800,20059,614,00034,800,20057,499,00031,869,90053,267,00028,939,60049,036,00020,149,00036,342,000

32990165

500580-

500575-

500590

سيستواورتروسكوپی با يا بدون شستشو و 

تخليه لخته ها فراوان  با يا با بدون 

كاتتريزاسيون حالب با يا بدون نمونه 

برداری با برس از حالب يا لگنچه كليه با 

يا بدون فولگوراسيون

7.67.41.67,181,60011,896,0007,181,60011,391,0006,481,80010,380,0005,782,1009,370,0003,683,0006,339,000

33990170500690

رزكسيون پروستات از داخل مجرا، 

، مرحله دوم از (ناقص)مرحله اول 

رزكسيون دو مرحله ای يا برداشت رشد 

مجدد بافت انسدادی، بيش از يكسال 

بعد از عمل يا برداشت تنگی گردن مثانه 

( ناقصTURP )متعاقب اين عمل 

25194.621,248,60034,483,00021,248,60033,030,00019,236,80030,125,00017,224,90027,220,00011,189,00018,504,000

34990172501351
 )جراحی پروستات از طريق مجرا 

TURPكامل )
55214.625,920,40044,954,00025,920,40043,502,00023,908,60040,596,00021,896,80037,691,00015,861,00028,976,000

35990175501175
اوركيوپكسی از راه اينگوينال، بدون 

ترميم فتق
22132.312,059,10020,865,00012,059,10020,138,00011,053,20018,686,00010,047,20017,233,0007,029,00012,876,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

36990180502155

مراقبت مامايی روتين، شامل مراقبت 

با )قبل و بعد از زايمان، زايمان واژينال 

يا بدون اپيزيوتومی و يا بدون فورسپس 

به هر روش (و واكيوم

5001.413,051,00024,868,00013,051,00024,426,00012,438,70023,542,00011,826,40022,658,0009,990,00020,005,000

37990181502156

زايمان بی درد با روش بيهوشی 

اپيدورال و اسپينال شامل مراقبت مامايی 

روتين، مراقبت قبل و بعد از زايمان، 

با يا بدون )زايمان واژينال به هر روش 

اپيزيوتومی و با يا بدون فورسپس و 

(واكيوم

50251.415,836,00030,893,00015,836,00030,451,00015,223,70029,567,00014,611,40028,683,00012,775,00026,030,000

38990182502157

زايمان بی درد با ساير روشهای بيهوشی 

مانند آنتونكس شامل مراقبت مامايی 

روتين، مراقبت قبل و بعد از زايمان، 

با يا بدون )زايمان واژينال به هر روش 

اپيزيوتومی و با يا بدون فورسپس و 

(واكيوم

50101.414,165,00027,278,00014,165,00026,836,00013,552,70025,952,00012,940,40025,068,00011,104,00022,415,000

5801.414,356,60027,694,00014,356,60027,252,00013,744,30026,368,00013,132,00025,484,00011,295,00022,831,000(چند قلويی)زايمان متعدد 39990183502160

40990184502161
بی درد با  (چند قلويی)زايمان متعدد 

روش بيهوشی اپيدورال و اسپينال
58251.417,141,60033,719,00017,141,60033,277,00016,529,30032,393,00015,917,00031,509,00014,080,00028,856,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

41990185502162
بی دردبا  (چند قلويی)زايمان متعدد 

ساير روشهای بيهوشی مانند آنتونكس
58101.415,470,60030,104,00015,470,60029,662,00014,858,30028,778,00014,246,00027,894,00012,409,00025,241,000

09901860

  41 تا 36تخت روز نوزاد به رديف های 

.   اضافه خواهد شد

در صورت چند قلويی تخت : 1     تبصره 

روز نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد 

شد و درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق 

.اضافه نخواهد شد

در صورت بيمار بودن نوزاد يا : 2تبصره 

بستری نوزاد پس از ترخيص مادر، هزينه 

.نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد

1.41,530,7002,919,0001,530,7002,653,0001,224,6002,123,000918,4001,592,00000

09901870

به  (901925كد )ويزيت اوليه نوزاد 

.     اضافه خواهد شد41 تا 36رديف های 

در صورت چند قلويی ويزيت : 1     تبصره 

اوليه نوزاد  به تعداد قل محاسبه خواهد 

شد و در صورت فوت نوزاد مبلغ فوق 

.اضافه نخواهد شد

779,8001,239,000779,8001,239,000779,8001,239,000779,8001,239,000780,0001,239,000

42990190
501235-

501245

 اكسيزيون هيدروسل  يا ترميم هيدروسل 

، يكطرفه(Bottleعمل )تونيكا واژيناليس
17.6112.711,800,90020,162,00011,800,90019,310,00010,620,10017,605,0009,439,20015,900,0005,897,00010,784,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

43990195501305

اكسيزيون واريكوسل يا بستن وريدهای 

اسپرماتيك برای واريكوسل؛ از راه شكم 

با ترميم فتق

2413211,950,60020,710,00011,950,60020,079,00011,075,90018,816,00010,201,20017,553,0007,577,00013,763,000

44990200
501340-

501345

پروستاتكتومی راديكال؛ از راه پرينه با يا 

 (غدد)بدون نمونه برداری از غده 

لنفاوی يا با لنف آدنكتومی دو طرفه لگن

74.7246.538,942,00067,357,00038,942,00065,304,00036,099,20061,199,00033,256,40057,094,00024,728,00044,779,000

45990205
501575-

501580

كولپورافی يا كولپوپرينئورافی ، بخيه 

(غير مامايی)جراحت واژن ويا پرينه
16.68.21.47,966,50014,022,0007,966,50013,580,0007,354,20012,696,0006,741,90011,812,0004,905,0009,159,000

46990210

501590-

501595-

501610

كولپورافی قدامی يا خلفی شامل ترميم 

ركتوسل با يا بدون پرينورافی  يا ترميم 

پالستيك اورتروسل

19.9132.211,824,20020,264,00011,824,20019,570,00010,862,00018,180,0009,899,80016,791,0007,013,00012,623,000

47990215
501615-

501620

خلفی توام؛با يا - كولپورافی قدامی 

بدون ترميم آنتروسل  از راه شكم يا واژن
33.616420,347,90034,521,00020,347,90033,258,00018,598,50030,732,00016,849,10028,206,00011,601,00020,627,000

48990220501795
ديالتاسيون و كورتاژ، تشخيصی يا 

درمانی، غيرمامايی
1091.47,069,80012,301,0007,069,80011,859,0006,457,50010,975,0005,845,20010,091,0004,008,0007,438,000

49990225
501810-

501815

هيستروكتومی كامل يا ساب توتال از 

طريق شكم، با يا بدون دراوردن لوله ها 

و يا تخمدان ها؛  با يا بدون 

كولپواورتروسيستوپكسی

51184.725,898,50044,714,00025,898,50043,230,00023,842,90040,261,00021,787,40037,293,00015,621,00028,388,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

50990230

502020-

502025-

502030-

502035-

بيوپسی يا رزكسيون گوه ای يا برش دو 

قطعه ای يا سيستكتومی تخمدان يا 

اوفوركتومی ناقص يا كامل، يك يا دو 

طرفه برای موارد خوش خيمی

26.114316,265,20027,150,00016,265,20026,203,00014,953,10024,308,00013,641,00022,413,0009,705,00016,730,000

51990240502125

درمان حاملگی نابجا لوله ای، تخمدانی، 

شكمی با يا بدون سالپنژكتومی، با يا 

بدون اوفاركتومی

40163.921,391,00036,634,00021,391,00035,402,00019,685,30032,939,00017,979,70030,476,00012,863,00023,087,000

52990250502170

مراقبت روتين مامايی، شامل قبل از 

زايمان، زايمان سزارين و مراقبت بعد از 

سزارين

40172.818,459,80032,361,00018,459,80031,477,00017,235,20029,708,00016,010,60027,940,00012,337,00022,635,000

09902550

تخت روز نوزاد به تعرفه گلوبال رديف 

.  اضافه خواهد شد52

در صورت چند قلويی تخت روز : 1تبصره 

نوزاد به تعداد قل محاسبه خواهد شد و 

درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه 

.نخواهد شد

در صورت بيمار بودن نوزاد يا  : 2 تبصره 

بستری نوزاد پس از ترخيص مادر، هزينه 

.نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد

2.83,061,5005,837,0003,061,5005,307,0002,449,2004,245,0001,836,9003,184,00000

Page 12



کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

09902560

به تعرفه گلوبال  (901925)ويزيت اوليه 

. اضافه خواهد شد52رديف 

در صورت چند قلويی ويزيت : 1تبصره 

اوليه نوزاد  به تعداد قل محاسبه خواهد 

شد و درصورت فوت نوزاد مبلغ فوق 

.اضافه نخواهد شد

779,8001,239,000779,8001,239,000779,8001,239,000779,8001,239,000780,0001,239,000

53990260
502185-

502190

درمان سقط عفونی يا ناكامل به كمك 

جراحی در سه ماهه اول يا دوم
169.21.57,780,70014,023,0007,780,70013,550,0007,124,70012,602,0006,468,70011,655,0004,501,0008,813,000

54990265600030

تيروئيدكتومی كامل يا ساب توتال برای 

/ بدخيمی؛ با ديسكسيون محدود گردن

با ديسكسيون راديكال گردن

85195.232,372,40058,908,00032,372,40057,266,00030,098,20053,982,00027,823,90050,698,00021,001,00040,845,000

55990270
600035-

600025

تيروئيدكتومی  توتال، ساب توتال از 

جمله زير جناغی برای موارد خوش 

تيروئيدكتومی، درآوردن همه - خيم

بافت باقيمانده تيروئيد بدنبال درآوردن 

قبلی يك قسمت از تيروئيد

67.5204.528,687,10051,174,00028,687,10049,753,00026,719,00046,911,00024,750,90044,069,00018,847,00035,543,000

56990275600885

ايجاد شنت؛ بطنی به دهليزی، يا به 

ژوگوالر يا اوريكوالر يا بطن به پريتوئن، 

يا به پلور يا جاهای ديگر يا 

عمل نوع )ونتريكولوسيسترنوستومی 

T o rk ild s e n)

4827

= معمولی

7.05 ،

IC U =0.75

43,353,50069,390,00043,353,50066,233,00038,773,80059,918,00034,194,00053,604,00020,455,00034,659,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

57990280601055

و يا  (همی المينكتومی)المينوتومی 

المينكتومی و يا فاستكتومی و 

با  (يك يا دو طرفه)فورامينوتومی 

دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و يا 

برای مثال تنگی )عصبی  (های)ريشه

، يك (نخاعی يا تنگی بن بست جانبی

سگمان مهره ای؛ گردنی، توراسيك، 

كمری

57255.629,341,70051,541,00029,341,70049,772,00026,892,50046,236,00024,443,30042,699,00017,096,00032,089,000

58990285601060

و يا  (همی المينكتومی)المينوتومی 

المينكتومی و يا فاستكتومی و 

با  (يك يا دو طرفه)فورامينوتومی 

دكمپرسيون طناب نخاعی، دم اسب و يا 

عصبی همراه با ديسكتومی  (های)ريشه

برای مثال تنگی نخاعی يا تنگی بن )

، يك سگمان مهره ای؛ (بست جانبی

گردنی، توراسيك، كمری

70247.236,722,00064,340,00036,722,00062,066,00033,573,00057,519,00030,424,10052,972,00020,977,00039,330,000

59990290

601650-

601655-

601660

نوروليز  يا نوروپالستی هر عصب در مچ 

دست  يا بازو يا ساق پا
18.79.61.89,779,60017,036,0009,779,60016,467,0008,992,40015,330,0008,205,10014,194,0005,843,00010,783,000

60990300602235
انجام عمل كاتاراكت با كارگذاری لنز؛ به 

هر روش
32.9142.315,515,00026,983,00015,515,00026,257,00014,509,10024,804,00013,503,20023,352,00010,485,00018,994,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

61990302
602225-

602230

درآوردن محتويات عدسی؛ تكنيك 

آسپيراسيون، يك يا چند مرحله  يا 

كپسول )برداشتن كاتاراكت غشائی ثانويه 

كدر شده خلفی عدسی و يا هيالوئيد 

با بخش كورنئواسكلرا، با يا  (قدامی

ايريدوكپسولوتومی، )بدون ايريدكتومی 

(ايريدوكپسولكتومی

31.3132.215,948,70026,671,00015,948,70025,976,00014,986,50024,587,00014,024,30023,198,00011,138,00019,029,000

62990305602245

كاتاراكت بدون كارگذاری عدسی به هر 

 602250اين كد به همراه كد )روش 

(قابل گزارش نمی باشد

28122.215,291,40025,114,00015,291,40024,419,00014,329,20023,029,00013,367,00021,640,00010,480,00017,472,000

63990310

602395-

602400-

602405-

602410-

602415-

602430

استرابيسم به هر طريق يك چشم يا دو 

چشم
4514216,502,00029,982,00016,502,00029,350,00015,627,30028,087,00014,752,60026,824,00012,128,00023,035,000

64990315

602875-

602880-

602895

تمپانوپالستی بدون ماستوئيدكتومی با يا 

بدون بازسازی زنجيره استخوانی  يا 

تمپانوپالستی  با ماستوئيدكتومی با حفط  

يا بازسازی ديواره مجرا  بدون بازسازی 

زنجيره استخوانی

50.7233.323,452,50041,107,00023,452,50040,065,00022,009,20037,980,00020,566,00035,896,00016,236,00029,644,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

65990320901946

معاينه و ارزيابی چشم پزشكی زير 

بيهوشی عمومی، با يا بدون دستكاری 

كره چشم برای تعيين محدوده حركات 

پاسيو چشم، يا ساير دستكاری های الزم 

برای تسهيل معاينات تشخيصی؛ كامل يا 

محدود

870.63,802,2007,005,0003,802,2006,816,0003,539,8006,437,0003,277,4006,058,0002,490,0004,921,000

66990325200105
خارج كردن پيچ يا پين عمقی به هر روش 

و به هر تعداد
89.51.57,519,70012,265,0007,519,70011,792,0006,863,70010,844,0006,207,6009,897,0004,240,0007,055,000

67990330202120
درمان بسته شكستگی تنه راديوس و يا 

اولنا؛ با يا بدون مانيپوالسيون
137.31.15,991,30010,921,0005,991,30010,574,0005,510,2009,879,0005,029,1009,184,0003,586,0007,100,000

68990335203010

فيكساسيون استخوانی شكستگی فمور، 

انتهای پروگزيمال، گردن، از طريق 

پوست يا درمان باز شكستگی فمور، 

انتهای پروگزيمال، گردن، فيكساسيون 

داخلی يا جايگزينی با پروتز

60208.236,533,60062,539,00036,533,60059,950,00032,947,30054,771,00029,361,00049,593,00018,602,00034,056,000

69990340302535

آناستوموز شريانی وريدی، باز؛ مستقيم 

عمل ) (Cimino)در هر جا، مثل نوع 

(مستقل

357522,933,10038,271,00022,933,10036,692,00020,746,30033,534,00018,559,60030,377,00011,999,00020,903,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

70990345400565

آندوسكوپی دستگاه گوارش فوقانی 

شامل مری، معده، دئودنوم و يا ژژونوم 

تشخيصی، با يا بدون جمع آوری نمونه، 

بوسيله برس زدن يا شستشو با يا بدون 

بيوپسی منفرد يا متعدد،مستلزم بستری

10.551.26,071,5009,431,0006,071,5009,052,0005,546,7008,294,0005,021,8007,537,0003,447,0005,263,000

71990350401185

انسيزيون و درناژ آبسه داخل جداری، 

داخل عضالنی يا زير مخاطی، 

ايسكيوركتال يا اينترامورال و آبسه 

سوپرالواتور و لگنی از راه ركتوم

11112.510,346,20017,377,00010,346,20016,588,0009,252,80015,009,0008,159,40013,430,0004,879,0008,693,000

72990355401505

فيشركتومی با يا بدون اسفنكروتومی 

كورتاژ كوتر فيشر شامل ديالتاسيون بار 

اول و دفعات بعدی

11111.57,681,00013,088,0007,681,00012,614,0007,025,00011,667,0006,368,90010,720,0004,401,0007,878,000

73990360401525

درمان جراحی فيستول آنال 

، زير (فيستولوتومی/فيستولكتومی)

با يا بدون : جلدی يا زير عضالنی

جايگذاری ستن

20121.710,123,50017,827,00010,123,50017,290,0009,380,00016,217,0008,636,50015,143,0006,406,00011,922,000

74990375500185
اورتروليتوتومی،يك سوم فوقانی، ميانی 

يا تحتانی حالب،باز
45195.225,942,10044,455,00025,942,10042,813,00023,667,80039,528,00021,393,60036,244,00014,571,00026,392,000

75990385500595
مثانه با هر اندازه  (های)برداشتن تومور

(T U R T)
2218418,659,80030,851,00018,659,80029,588,00016,910,40027,061,00015,160,90024,535,0009,913,00016,957,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

76990390500591
سيستواورتروسكوپی، با اورتروتومی 

داخلی؛ مونث يا مذكر زير ديد مستقيم
13122.110,675,10017,288,00010,675,10016,625,0009,756,60015,298,0008,838,20013,972,0006,083,0009,993,000

77990400501300

اكسيزيون واريكوسل يا بستن وريدهای 

اسپرماتيك برای واريكوسل؛  از راه شكم 

بدون ترميم فتق

18121.810,678,90018,079,00010,678,90017,510,0009,891,70016,373,0009,104,40015,237,0006,743,00011,826,000

78990405501350

پروستاتكتومی سوپراپوبيك يا رتروپوبيك 

كامل يا نيمه كامل ، يك يا دو مرحله ای 

شامل كنترل خونريزی بعد از عمل در 

وازكتومی، )طی مرتبه اول بستری،

مه آتوتومی،كاليبراسيون و يا ديالتاسيون 

مجرای ادرار و اورتروتومی داخلی را 

.(شامل می شود

4219526,374,30044,023,00026,374,30042,444,00024,187,50039,286,00022,000,80036,128,00015,440,00026,655,000

79990410502195
سقط القايی به وسيله ديالتاسيون و 

(مامايی)كورتاژ 
116.11.67,111,00012,217,0007,111,00011,712,0006,411,20010,701,0005,711,4009,691,0003,612,0006,659,000

80990415502145

سركالژ گردن رحم در طی حاملگی؛ از 

عمل شيرودكار يا )راه واژن و يا شكم 

(لش 

109.91.87,825,60013,392,0007,825,60012,823,0007,038,40011,687,0006,251,10010,550,0003,889,0007,139,000

81990420501800

ميومكتومی اكسيزيون تومور فيبروئيد 

رحم، با هر تعداد ميوم داخل جداری، با 

هر وزنی از راه شكم

38152.216,498,50029,085,00016,498,50028,390,00015,536,30027,001,00014,574,10025,611,00011,688,00021,443,000
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

82990425
501835-

501820

هيستركتومی كامل يا ناقص از طريق 

واژن يا شكم،  با نمونه برداری غدد 

لنفاوی پاراآئورتيك و لگنی با يا بدون 

دراوردن لوله ها و يا تخمدان ها با يا 

بدون ترميم آنتروسل با يا بدون 

برای مثال )كولپواورتروسيستوپكسی 

P e re y ra , K ra n tz  M a rs h a ll-

Marchetti)  با يا بدون كنترل

اندوسكوپيك

6019427,210,20047,501,00027,210,20046,237,00025,460,80043,711,00023,711,40041,185,00018,463,00033,606,000

25142.313,140,80023,126,00013,140,80022,400,00012,134,80020,947,00011,128,90019,495,0008,111,00015,137,000(عمل مستقل)الپاراسكوپی تشخيصی 83990430402053

84990435600145

كرانيكتومی يا كرانيوتومی برای تخليه 

هماتوم، باالی چادرينه؛ اكسترادورال يا 

ساب دورال، داخل مغزی

83287.543,603,60074,047,00043,603,60071,679,00040,323,40066,942,00037,043,30062,205,00027,203,00047,996,000

85990440601960

ترميم پارگی؛ قرنيه و يا اسكلرا، سوراخ 

شده، با رزكسيون يا تغيير محل دادن 

بافت يووا

52.5154.724,155,30042,692,00024,155,30041,208,00022,099,70038,240,00020,044,10035,272,00013,877,00026,367,000

86990445
601985-

601990

اكسيزيون يا تغيير محل پتريجيوم با يا 

بدون گرافت
2171.58,134,30014,903,0008,134,30014,429,0007,478,20013,482,0006,822,20012,534,0004,854,0009,692,000

5113217,075,20031,660,00017,075,20031,028,00016,200,50029,765,00015,325,80028,502,00012,702,00024,713,000در هر سنی (ترابكولكتومی)عمل گلوكوم 87990450602125
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

88990455602250

كارگذاشتن پروتز عدسی داخل چشمی 

، بدون درآوردن (كاشت ثانويه)

كاتاراكت همزمان

28112.414,319,10024,176,00014,319,10023,418,00013,269,40021,902,00012,219,80020,386,0009,071,00015,839,000

89990460602495

اكسيزيون شاالزيون نيازمند بيهوشی 

عمومی يا بستری در بيمارستان؛ منفرد يا 

متعدد

1051.35,590,0009,611,0005,590,0009,200,0005,021,4008,379,0004,452,9007,558,0002,747,0005,095,000

90990465602685
ايجاد ) (DCR)داكريوسيستورينوستومی

(فيستول از كيسه اشكی به حفره بينی 
35.6192.215,380,00027,862,00015,380,00027,167,00014,417,80025,778,00013,455,60024,389,00010,569,00020,220,000

91990470
602705-

602710

ميل زدن مجرای نازوالكريمال با يا 

بدون شستشو با يا بدون واردن كردن 

لوله و يا استنت مستلزم بيهوشی عمومی

10.3100.64,618,2008,605,0004,618,2008,416,0004,355,8008,037,0004,093,4007,658,0003,306,0006,521,000

92990475
301215-

301220

CABG(بای پس شريان كرونر) با هر

اين كد شامل كليه مراحل )تعداد رگ 

( می باشدCABGانجام عمل  

190854+2147,671,000214,030,000147,671,000210,283,000141,931,000202,791,000136,191,000195,299,00000

93990480

301065-

301120-

301130

2131,729,000181,551,000131,729,000177,489,000125,552,000169,365,000119,375,000161,241,00000+104805تعويض يك دريچه

94990485

301065-

301120-

301130

2143,590,000204,184,000143,590,000200,122,000137,412,000191,998,000131,235,000183,874,00000+156845تعويض دو دريچه
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کد ملیردیف
کدهای 

گلوبال
شرح کد

جزء 

حرفه ای 

ارزش 

نسبی

ارزش 

تام 

بیهوشی

مدت

 اقامت

تعرفه  دولتی 

در بیمارستان 

درجه یک

تعرفه گلوبال 

نظامی  بیمارستان 

/ درجه یک عالی

مثبت

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

یک

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

یک

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه 

دو

تعرفه  دولتی در 

بیمارستان درجه 

سه

تعرفه نظامی در 

بیمارستان  درجه سه

تعرفه  دولتی  

درمراکز جراحی 

محدود

تعرفه  نظامی  در 

مراکز جراحی  

محدود

(رایگان )  با فرانشیز صفر 1399 مورد اعمال شایع مراکز وابسته به نیروهای مسلح طرف قرارداد درمناطق برخوردار سال 101تعرفه گلوبال 

95990490
900685-

900690-

والولوپالستی دريچه آئورت  يا ميترال  

يا تريكوسپيد به همراه سپتوستومی ؛ از 

طريق پوست

9502+1167,562,000193,372,000167,562,000191,499,000164,692,000187,753,000161,822,000184,007,00000

96990495900695
والولوپالستی دريچه ريوی؛ از طريق 

پوست
7002+1164,130,000185,944,000164,130,000184,071,000161,260,000180,325,000158,390,000176,579,00000

510119,097,00030,448,00019,097,00030,132,00018,660,00029,500,00018,222,00028,869,00000آنژيوگرافی كرونر97990500900820

159,223,00076,654,00059,223,00074,781,00056,353,00071,035,00053,483,00067,288,00000+4202آنژيوپالستی يك رگ بدون استنت98990505900670

167,791,00095,199,00067,791,00093,326,00064,921,00089,580,00062,051,00085,834,00000+8402آنژيوپالستی يك رگ با يك استنت99990510900672

100990515
900672-

900675
174,587,000109,910,00074,587,000108,037,00071,717,000104,291,00068,847,000100,545,00000+11702آنژيو پالستی دو رگ با يك استنت

101990520
900672-

900673
177,314,000115,812,00077,314,000113,938,00074,444,000110,192,00071,574,000106,446,00000+13102آنژيو پالستی دو رگ با دواستنت
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