
                            ایرانانجمن فیزیوتراپی 

 1399سال خصوصیتعرفه بخش                  

 ۲از۱
 

 تعرفه  Kضریب 13/02/1399 ه مورخ 57639 ت/ 11933شماره  به وزیران هیئت نامه تصویب استناد به احتراماً
 ریال تعیین شده است. 346300 جزء فنی ریال و 226800 براي جزء حرفه اي خصوصی بخش در سالمت خدمات

 .شود اقدام آن رعایت به نسبت مصوب، هاي تعرفه یکسان اجراي و بیماران حقوق از حمایت جهت است مستدعی

 
 *   آزادهر جلسه  هزینه

 (ریال)

بیمه فرانشیز هر جلسه 
 و تامین اجتماعی  سالمت

 (ریال)

ارزیابی براي یک دوره هزینه 
 ** درمانی

 (ریال)

 158,760 611,932 752,100 درمانی یک ناحیه
 158,760 929,024 1,209,360 *** درمانی دو ناحیه

 محاسبه شده است 901662و  901645*هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهاي 

 گرددمی هزینه ارزیابی نیز اخذ  ، عالوه بر هزینه درمان آن جلسه** در جلسه اول

 به هزینه درمان افزوده می شود. 901645کد  ارزش ریالی*** براي درمان بیش از دو ناحیه به ازاي هر ناحیه یک بار 

 توضیحات مبلغ (ریال) ضریب کد شرح کد کد ملی خدمت

 هرجلسه 1,373,000 5 آموزش بیوفیدبک با هر روشی 900130

900135 

آموزش بیوفیدبک عضالت پرینه، 
اسفنگتر ادراري یا مقعدي شامل 

EMG و یا مانومتري 
5/6 1,713,200 

 
 هرجلسه

 هرجلسه 1,713,200 5/6 نوروفیدبک 900137

 هرناحیه هرجلسه 310,450 1 لیزر کم توان  901625

901625 CPM 1 310,450 هرناحیه هرجلسه 

 هرجلسه 294,840 3/1 تمرین درمانی 901662

 457,260 7/1 مطابق محتواي کد 901645
 هرناحیه هرجلسه

 )پوشش بیمه دارد(

 241,190 8/0 دیاترمی 901646
 هرناحیه هرجلسه

 )پوشش بیمه دارد(
 هرجلسه 294,840 3/1 ماساژ 901662
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 توضیحات مبلغ (ریال) ضریب کد شرح کد کد ملی خدمت

 973,050 5/3 آب درمانی 901660
 دقیقه 20هر جلسه 

 )پوشش بیمه دارد(
 هرجلسه 294,840 3/1 تکنیک هاي درمانی دستی 901662

 هرناحیه هرجلسه 1,146,200 4 لیزر پر توان 901665

 هرناحیه هرجلسه 1,319,350 5/4 شاك ویو 901670

 هرجلسه 686,500 5/2 اسکن استاتیک کف پا 901675

 هرجلسه 799,900 3 اسکن دینامیک و سه بعدي کف پا 901676

901677 Whole body vibration 75/1 516,400 هرجلسه 

 هرجلسه 799,900 3 مگنت 901680

 هرناحیه هرجلسه 558,710 2/2 تیپینگ 901690

 هرجلسه 319,960 2/1 دراي نیدلینگ  901760

 هرجلسه 399,950 5/1 با تحریک الکتریکی نیدلینگي درا 901765
 
 


