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 خدمات تعرفه  Kضريب 23/1/1511 ه مورخ 46555ت/4455شماره  به وزيران هيئت نامه تصويب استناد به احتراماً

 مستدعی ريال تعيين شده است. 5554111 جزء فنی ريال و 244111 برای جزء حرفه ای خصوصی بخش در سالمت

 .شود اقدام آن رعايت به نسبت مصوب، های تعرفه يكسان اجرای و بيماران حقوق از حمايت جهت است

 
 *   آزادهر جلسه  هزینه

 )ریال(

بیمه  با فرانشیز هر جلسه

 و تامین اجتماعی  سالمت

 )ریال(

ارزیابی برای یک دوره هزینه 

 ** درمانی

 )ریال(

 1975944 7815788 154.15244 درمانی یک ناحیه

 1975944 1577255.0 158025744 *** درمانی دو ناحیه

 محاسبه شده است 941552و  .94150*هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای 

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

 به هزینه درمان افزوده می شود. .94150کد  ارزش ریالی*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار 

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

 هرجلسه 251195444 . آموزش بیوفیدبک با هر روشی 944174

94417. 

آموزش بیوفیدبک عضالت پرینه، 

اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل 

EMG  و یا مانومتری 

./5 25.705.44 

 

 هرجلسه

 هرجلسه 25.705.44 5/. نوروفیدبک 944178

 هرناحیه هرجلسه 775944. 1 لیزر کم توان  .94152

94152. CPM 1 .775944 هرناحیه هرجلسه 

 هرجلسه 7545144 7/1 تکنیک های درمانی دستی 941552

 5915144 8/1 مطابق محتوای کد .94150
 هرناحیه هرجلسه

 (پوشش بیمه دارد)

 04.5144 7/4 دیاترمی 941505
 هرناحیه هرجلسه

 (پوشش بیمه دارد)
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 توضیحات مبلغ )ریال( ضریب کد شرح کد کد ملی خدمت

 هرجلسه 7545144 7/1 ماساژ 941552

 15.245444 7/. آب درمانی 941554
 دقیقه 24هر جلسه 

 )پوشش بیمه دارد(

 هرناحیه هرجلسه 157025444 0 لیزر پر توان .94155

 هرناحیه هرجلسه 251505444 0/. شاک ویو 941584

 هرجلسه 154.95.44 2/. اسکن استاتیک کف پا .94158

941585 
اسکن دینامیک و سه بعدی کف 

 پا
 هرجلسه 151975444 7

941588 Whole body vibration 8./1 7.158.4 هرجلسه 

 هرجلسه 151975444 7 مگنت 941574

 هرناحیه هرجلسه 8925944 2/2 تیپینگ 941594

 هرجلسه 0895244 2/1 درای نیدلینگ  941854

 هرجلسه 995444. 1/. تحریک الکتریکیبا  نیدلینگی درا .94185
 

 


