
مبلغ ریالیعنوان ویزیت

پزشکان و دندانپزشکان عمومی و دکترای تخصصی در علوم 

4درجه 3درجه 2درجه 1درجه نوع تخت245,000پروانه دار( PHD),پایه 

7,291,9445,833,5554,375,1662,916,778یک تختی281,750پزشک عمومی با سابقه بیش از پانزده سال

 پزشکان  دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای 

5,671,5124,537,2103,402,9072,268,605دو تختی384,000(MD-PhD)دکترای تخصصی در علوم پایه 

و  (فلوشیپ) پزشکان فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی 

4,051,0803,240,8642,430,6481,620,432سه تختی و بیشتر479,000متخصص روانپزشکی

و  (فلوشیپ)پزشکان فوق تخصصی  و دوره تکمیلی تخصصی 

810,216648,173486,130324,086هزینه همراه546,000روانپزشک

2,835,7562,268,6051,701,4541,134,302بخش نوزادان سالم206,000 کارشناس ارشد پروانه دار

178,000 کارشناس پروانه دار
بخش نوزادان  بیمار سطح 

دوم
4,051,0803,240,8642,430,6481,620,432

4,051,0803,240,8642,430,6481,620,432بخش بیماران روانی

12,153,2409,722,5927,291,9444,861,296بخش بیماران سوختگی400,000#حرفه ای کلیه خدمات فاقد عالمت   (K)ضریب تعرفه 

410,000#فنی کلیه خدمات فاقد عالمت   (K)ضریب تعرفه 
بخش مراقبت های ویژه 

قلبی
9,317,4847,453,9875,590,4903,726,994

216,000(#)حرفه ای کلیه خدمات با عالمت   (K)ضریب تعرفه 
بخش پشتیبان مراقبت های 

ویژه قلبی
7,291,9445,833,5554,375,1662,916,778

221,400(#)فنی  خدمات با عالمت  (K )ضریب تعرفه

بخش های مراقبت های 

ویژه عمومی ، کودکان 

نوزادن و ریه

14,583,88811,667,1108,750,3335,833,555

13,300خدمات دندانپزشکی (K)ضریب تعرفه 
بخش های مراقبت های 

ویژه سوختگی
16,204,32012,963,4569,722,5926,481,728

الف

ب

ج

 مصوبه هیئت 3 الی1تصویب گردید ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی برابر با  بند الف تصویب نامه فوق الذکر وبا  رعایت تبصره ه های 

.وزیران و  برابر با سقف کشوری رشد یابد

 ،   نسبت به هزینه اقامت هتلینگ استان 97درصد رشد معادل  رشد سقف تعرفه ها در  سال 10در بخش خصوصی  با  (هتلینگ ) تصویب گردید تعرفه های هزینه اقامت

. رشد یابد96در سال  

1397صورتجلسه تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی بخش خصوصی استان گیالن در سال 

97/2/26: تاریخ جلسه

ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی- الف

ضرایب تعرفه خدمات درمانی- ب

: توضیحات 

 هیئت وزیران  تفکیک و معادل رشد سقف تعرفه های بخش 97 استان با توجه به تفکیک بخش فنی و حرفه ای در مصوبه سال 97  سال K تصویب گردید  ضرایب ریالی 

 استان رشد یابد96خصوصی  ، نسبت به تعرفه های سال 

(هتلینگ در بخش خصوصی  )تعرفه هزینه اقامت - ج

. الزم االجرا است1397این تصویب نامه از ابتدای فروردین 


