
هیلیَى ریال/تؼْذاتؽزحردیف

1
، خزاحي ّای ػزٍق تشرگ ًظیز کارٍتیذ ٍ (تاعتثٌای خزاحي عتَى فمزات)درهاى خزاحي عزعاى، هغش ٍ اػصاب هزکشی ٍ ًخاع : اػوال خزاحي هْن ؽاهل

تزای ّز  )آئَرت، خزاحي للة، آًضیَپالعتي ػزٍق تشرگ ًظیز کارٍتیذ، آئَرت ٍ ػزٍق کزًٍز، پیًَذ ریِ، پیًَذ کثذ، پیًَذ کلیِ، پیًَذ للة، پیًَذ هغش اعتخَاى 
500.000.000

2

ِ ّای تغتزی دارٍّای تیواراى ام - رادیَتزاپي  –(تغتزی)، خزاحي، ؽیوي درهاًي خثزاى ّشیٌِ ّای تغتزی ٍ اػوال خزاحي ًاؽي اس تیواری ٍ حادثِ خثزاى ّشیٌ

  ، پارکیٌغَى  ، آرتزیت رٍهاتَئیذ ، دیالیشی، ّوَفیلي ، تاالعوي ، درهاى تیواریْای خَدایوٌي ، تیواریْای ضؼف ػصة ٍػضلِ ،پغَریاسیظ ، ALSاط ، 

  ٍ ًیش رادیَ تزاپي ، آًضیَگزافي للة ، DAY CAREتیواری لَپَط ٍ پوفیگَط ،درهاى  عثي ٍ کلیِ اػوال خزاحي   در تیوارعتاى ٍ هزاکش خزاحي هحذٍد 

(تزای ّز ًفز )اًَاع  عٌگ ؽکي ، خزاحي دیغک عتَى فمزات  ، گاهاًایف تَهَرّای خَػ خین ٍ تذخین  ٍ تغتزی تیواراى اػصاب ٍرٍاى 

250.000.000

3
 )خثزاى ّشیٌِ ّای سایواى عثیؼي ٍ ػول عشاریي ٍ کَرتاص تؾخیصي،  ّشیٌِ ّای هزتَط تِ درهاى ًاسایي ٍ ًاتارٍری ؽاهل دارٍ ٍ اػوال خزاحي هزتثظ تا 

GIFT، IUI، IVF ، ZIFTتزای ّز ًفز(، ٍ هیکزٍایٌدکؾي
50.000.000

4

، پاتَلَصی ،رادیَلَصی ،  فیشیَتزاپي  (حتي آسهایؾْای غزتالگزی سهاى تارداری )هاًٌذ فزاًؾیش خذهات اًَاع آسهایؼ (1)ّشیٌِ ّای پاراکلیٌیک ًَع 

یا داًغیتَهتزی، اًَاع  (BMD)اًَاع عًََگزافي، هاهَگزافي، اًَاع ام آر ای، اًَاع اعکي، اًَاع عي تي اعکي، عٌدؼ تزاکن اعتخَاى : ٍلیشرفیشیَتزاپي

، پشؽکي ّغتِ ای،  (اکَ کاردیَگزافي، اعتزط اکَ ٍ غیزُ)آًذٍعکَپي، کَلًََعکَپي، عیغتَعکَپي، رکتَعکَپي، آًذٍعًََگزافي، ریٌَعکَپي، اًَاع اکَ 

FNA تغت  ،UBT هاًٌذ)،تغت آلزصی ،اًَاع آًضیَگزافي عزپایي، اًَاع عي تي آًضیَ گزافي ٍ تغت ٍرسػ، َّلتزهًَیتَریٌگ، اًَاع تغتْای تٌفغي :

ًَارػضلِ، ًَارػصة، : هاًٌذ)، اًَاع ًَارًگاری (، ارگَاعپیزٍهتزی، پلتیغوَگزافي ٍ غیزُ(تغت هتاکَلیي)، آعتَگزافي DLCOاعپیزٍهتزی، تادی تاکظ، 

تزرعي ػصة  )ABRتوپاًَهتزی، ادیَهتزی، : هاًٌذ)، اًَاع تغتْای ارسیاتي ؽٌَایي (، هاًَهتزی ٍ غیزُ(الکتزٍهیَگزافي هثاًِ)ًَارهغش، ًَارللة، ًَارهثاًِ 

، اپتَهتزی (اًذاسُ گیزی هیذاى تیٌایي) ، پزیوتزی چؾن E.P،OCT.تغت : هاًٌذ)، اًَاع تغتْای ارسیاتي تیٌایي (گَػEVOK،  (ؽٌَایي

، تغت خَاب Brain Mapping، تغت یَرٍدیٌاهیک، HRT ، ICG ، تَپَگزافي، پٌتاکن،IOLMASTER، پاکیوتزی،ORBSCAN ، GDX،(تیٌایي عٌدي)

، تشریك SMART PLUGختٌِ، تخیِ، کزایَتزاپي، اکغیشیَى لیپَم، : ٍ عایز هَارد هؾاتِ ّشیٌِ ّای هزتَط تِ خزاحي ّای هداس عزپایي ٍ تذٍى تغتزی هاًٌذ

IVIG ّشیٌِ ّای هزتَط تِ کلیِ اػوال خزاحي هداس  (در هَارد غیز سیثایي ٍ ّوچٌیي تِ اعتثٌای رفغ ػیَب اًکغاری چؾن)، تخلیِ کیغت ٍ لیشردرهاًي ٍ

ؽکغتگیْا، دررفتگیْا، آتل گذاری، اًَاع : عزپایي هٌذرج در کتاب تؼزفِ ٍ اػالم ؽذُ تِ عاسهاًْای تیوِ گز تَعظ دتیزخاًِ ؽَرای ػالي تیوِ عالهت هاًٌذ

، تیزٍى آٍردى خغن خارخي فزٍ رفتِ در گَؽت، کؾیذى ًاخي، درهاى خًَزیشی تیٌي ؽاهل عَساًذى ٍ (...خزیذ اًَاع گچ، دعتوشد گچ گیزی ٍ )گچ گیزی 

تاهپًَواى، ؽکافتي آتغِ کف دّاى، ؽاالسیَى، تیَپغي، کَتز، اًَاع پاتَلَصی، ًاخٌک چؾن، تیزٍى آٍردى خغن خارخي اسگَػ ٍ تیٌي، تشریك در داخل 

تزای ّز  )، پاًغواى ، کار درهاًي، گفتار درهاًي ٍ عایز خذهات هؾاتِ (...دارٍ، تخت اٍرصاًظ، تشریك، ٍیشیت ٍ )هفاصل، خذهات اٍرصاًظ در هَارد غیز تغتزی 

(ًفز

70.000.000

5
ِ گز درخِ ًشدیک تیٌي ، دٍرتیٌي ، آعتیگوات یا  ِ ّای خزاحي هزتَط  تِ رفغ ػیَب اًکغاری چؾن در هَاردی کِ تِ تؾخیص پشؽک هؼتوذ تیو خثزاى ّشیٌ

ِ  ػالٍُ ًصف آعتیگوات)خوغ لذر هغلك ًمص تیٌایي ّز چؾن   دیَپتز یا تیؾتز تاؽذ ، تزای دٍ چؾن3 ( درخِ ًشدیک تیٌي یا دٍرتیٌي ت
40.000.000

6
تِ عایز هزاکش  (در سهاى تغتزی)خثزاى ّشیٌِ آهثَالًظ ٍ عایز فَریت ّای پشؽکي هؾزٍط  تِ تغتزی ؽذى تیوِ ؽذُ در هزاکش درهاًي ٍ یا ًمل ٍ  اًتمال تیوار 

(تزای ّز ًفز)داخل ؽْز ٍ خارج ؽْز –تؾخیصي ٍ درهاًي عثك دعتَر پشؽک هؼالح 
6.000.000

7
، دارٍّای خارخي ٍ هکول ّا ٍ ٍیتاهیي ّا ٍ ٍیشیت ٍ خذهات  (تز اعاط فْزعت دارٍّای هداس کؾَر صزفاً هاساد تز عْن تیوِ گز اٍل)پزداخت کلیِ دارٍ 

(تزای ّز ًفز)اٍرصاًظ در هَارد غیز تغتزی 
30,000,000

8

کؾیذى ، خزم گیزی ،تزٍعاس ، تزهین ٍ پزکزدى ، درهاى ریؾِ ٍ رٍکؼ ، ایوپلٌت ٍ ارتَدًغي دًذاى هصٌَػي ٍ تزیح  : پزداخت ّشیٌِ ّای دًذاًپشؽکي ؽاهل 

 ).  هیلیَى ریال  اعتفادُ ًوایذ100ضوٌاً یک ًفز اس اػضای خاًَار هي تَاًذ اس عمف یک ػضَ دیگز، هؾزٍط تِ ػذم اعتفادُ اس خذهات تا عمف . تزای ّز ًفز

( درصذ 20فزاًؾیش - ؽٌاٍر

50.000.000

6,000,000پزداخت ّشیٌِ ػیٌک ٍلٌش عثي تزای ّز ًفز9

3.830.000 :تزای ّز ًفز   (تِ ریال) درصذ10حك تیوِ هکول درهاى هاّاًِ تا فزاًؾیش 

عاسهاى ًظام هٌْذعي عاختواى  اعتاى عوٌاى

1401 - 1402تغتِ پیؾٌْادی تیوِ درهاى تکویلي خْت  کارکٌاى ٍ اػضأ درعال   


