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1.60.82.4228,48057,12057,12011,424159,936321,60093,120161,664159,936470,400241,920310,464159,936سونوگرافی مغز نوزادان701500#

701505#A scan nunquantitative با یا بدون B scan1.30.72190,40047,60047,6009,520133,280268,00077,600134,720133,280392,000201,600258,720133280

701510#A scan quantitative1.30.72190,40047,60047,6009,520133,280268,00077,600134,720133,280392,000201,600258,720133,280 به تنهایی

1.70.82.5238,00059,50059,50011,900166,600335,00097,000168,400166,600490,000252,000323,400166600( اسكنB اسكن و A)سونوگرافی به ازای هر چشم 701515#

1.60.92.5233,24058,31058,31011,662163,268328,30095,060165,032163,268480,200246,960316,932163,268سونوگرافی تیروئید یا پاراتیروئید701520#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701525

1.10.61.7161,84040,46040,4608,092113,288227,80065,960114,512113,288333,200171,360219,912113,288(پاروتید تحت فكی)سونوگرافی غدد بزاقی 701530#

1.10.61.7161,84040,46040,4608,092113,288227,80065,960114,512113,288333,200171,360219,912113288هر کدام- سونوگرافی جستجوی مایع در پلور یا آسیت 701535#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701540

3.21.64.8452,200113,050113,05022,610316,540636,500184,300319,960316,540931,000478,800614,460316540یک یا دو طرفه- سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیالری با پروب مخصوص 701545#

7.43.6111,047,200261,800261,80052,360733,0401,474,000426,800740,960733,0402,156,0001,108,8001,422,960733,040آالستوگرافی پستان# *701546

1.30.72190,40047,60047,6009,520133,280268,00077,600134,720133,280392,000201,600258,720133280سونوگرافی قفسه سینه701550#

2.51.33.8357,00089,25089,25017,850249,900502,500145,500252,600249,900735,000378,000485,100249,900(کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیتین، پانكراس)سونوگرافی شكم 701555#

2.51.33.8357,00089,25089,25017,850249,900502,500145,500252,600249,900735,000378,000485,100249900(FAST)سونوگرافی از بیماران ترومایی در بخش اورژانس701556#

1.60.82.4228,48057,12057,12011,424159,936321,60093,120161,664159,936470,400241,920310,464159,936سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی داخل و خارج کبدی701560#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701565

1.10.61.7161,84040,46040,4608,092113,288227,80065,960114,512113,288333,200171,360219,912113,288سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی701570#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701575

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701580

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701585

1.30.72190,40047,60047,6009,520133,280268,00077,600134,720133,280392,000201,600258,720133,280سونوگرافی کلیتین701590#

1.10.61.7161,84040,46040,4608,092113,288227,80065,960114,512113,288333,200171,360219,912113288سونوگرافی پانكراس701595#

1.10.61.7161,84040,46040,4608,092113,288227,80065,960114,512113,288333,200171,360219,912113,288سونوگرافی طحال701600#

1.30.61.9180,88045,22045,2209,044126,616254,60073,720127,984126,616372,400191,520245,784126616سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شكمی701605#

1.40.72.1199,92049,98049,9809,996139,944281,40081,480141,456139,944411,600211,680271,656139,944(لگن، کلیه راست، آپاندیس)سونوگرافی آپاندیس 701610#

2.11.13.2299,88074,97074,97014,994209,916422,100122,220212,184209,916617,400317,520407,484209916سونوگرافی کامل لگن شامل مثانه پر و خالی، پروستات و وزیكول سمینال و یا رحم و تخمدان701611#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199,920(شامل مثانه پر)سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری 701615#

2.21.13.3314,16078,54078,54015,708219,912442,200128,040222,288219,912646,800332,640426,888219912(با تعیین رزیجوی ادراری)سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و مثانه پر و خالی 701620#

314380,80095,20095,20019,040266,560536,000155,200269,440266,560784,000403,200517,440266,560(با تعیین رزیجوی ادراری)پر و خالی - سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و پروستات و مثانه 701625#

3.41.75476,000119,000119,00023,800333,200670,000194,000336,800333,200980,000504,000646,800333200سونوگرافی کامل شكم و لگن701626#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701630

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701635

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701640

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701645

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701650

212.9276,08069,02069,02013,804193,256388,600112,520195,344193,256568,400292,320375,144193256سونوگرافی رحم و تخمدان از روی شكم701655#

1.70.82.5238,00059,50059,50011,900166,600335,00097,000168,400166,600490,000252,000323,400166,600سونوگرافی جستجوی حاملگی خارج از رحم701660#

1.90.92.8266,56066,64066,64013,328186,592375,200108,640188,608186,592548,800282,240362,208186592سونوگرافی بیضه ها701665#

1.90.92.8266,56066,64066,64013,328186,592375,200108,640188,608186,592548,800282,240362,208186,592سونوگرافی آلت701666#

31.54.5428,400107,100107,10021,420299,880603,000174,600303,120299,880882,000453,600582,120299880(VD و EJبررسی آنومالی مجرای ) در آقایان Infertilityسونوگرافی 701667#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199,920سونوگرافی بیضه پایین نیامده701670#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701675

1.30.72190,40047,60047,6009,520133,280268,00077,600134,720133,280392,000201,600258,720133,280یک یا دو طرفه- سونوگرافی آدرنال 701680#

31.54.5428,400107,100107,10021,420299,880603,000174,600303,120299,880882,000453,600582,120299880(ترانس رکتال)سونوگرافی پروستات 701685#

2.31.23.5333,20083,30083,30016,660233,240469,000135,800235,760233,240686,000352,800452,760233,240(ترانس واژینال)سونوگرافی رحم و تخمدانها 701690#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199920سونوگرافی ریفالکس معده به مری701695#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199,920(همزمان با کد شكم و لگن قابل محاسبه و گزارش نمی باشد)سونوگرافی انواژیناسیون روده 701696#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199920سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه701700#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199,920سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست701705#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199920سونوگرافی هر مفصل701706#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199,920سونوگرافی تاندون701707#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701710

2.51.33.8357,00089,25089,25017,850249,900502,500145,500252,600249,900735,000378,000485,100249,900(شامل سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب)سونوگرافی حاملگی 701715#

426571,200142,800142,80028,560399,840804,000232,800404,160399,8401,176,000604,800776,160399840سونوگرافی بارداری ترانس واژینال701716#

1.20.82190,40047,60047,6009,520133,280268,00077,600134,720133,280392,000201,600258,720133,280سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین701717#

31.54.5428,400107,100107,10021,420299,880603,000174,600303,120299,880882,000453,600582,120299880(EP)سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم 701718#

31.54.5428,400107,100107,10021,420299,880603,000174,600303,120299,880882,000453,600582,120299,880(بررسی حرکت تون،تنفس جنین و مایع آمنیوتیک)سونوگرافی بیوفیزیكال پروفایل 701720#

3.41.65476,000119,000119,00023,800333,200670,000194,000336,800333,200980,000504,000646,800333200سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین701725#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199,920سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد701726#

213285,60071,40071,40014,280199,920402,000116,400202,080199,920588,000302,400388,080199920سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد701727#

701730#
کدهای مربوط به تعیین حاملگی در این کد لحاظ شده است و به صورت ) NB و یا NTسونوگرافی 

(جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد
426571,200142,800142,80028,560399,840804,000232,800404,160399,8401,176,000604,800776,160399,840

701731#
کدهای مربوط به تعیین حاملگی در این کد لحاظ شده است و به ) و آنومالی سه ماهه اول NTسونوگرافی 

(صورت جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی باشد
4.82.37.1675,920168,980168,98033,796473,144951,400275,480478,256473,1441,391,600715,680918,456473144

3.71.85.5523,600130,900130,90026,180366,520737,000213,400370,480366,5201,078,000554,400711,480366,520سونوگرافی جفت از نظر کرتا701732#

1.70.82.5238,00059,50059,50011,900166,600335,00097,000168,400166,600490,000252,000323,400166600هر قل اضافه- سونوگرافی برای بررسی وضع  جنین های چند قلو یی # &701735

31.54.5428,400107,100107,10021,420299,880603,000174,600303,120299,880882,000453,600582,120299,880 غیرداپلرIUGRسونوگرافی بررسی رشد جنین و 701736#

73.511999,600249,900249,90049,980699,7201,407,000407,400707,280699,7202,058,0001,058,4001,358,280699720(دوکاروتید و دو ورتبرال و وریدهای ژوگوالر)سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن 701740#

6.23.39.5904,400226,100226,10045,220633,0801,273,000368,600639,920633,0801,862,000957,6001,228,920633,080سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه701745#

115.5171,570,800392,700392,70078,5401,099,5602,211,000640,2001,111,4401,099,5603,234,0001,663,2002,134,4401099560سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه701750#

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599,760سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه701755#

115.5171,570,800392,700392,70078,5401,099,5602,211,000640,2001,111,4401,099,5603,234,0001,663,2002,134,4401099560سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه701760#

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599,760سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی یک طرفه701765#

105151,428,000357,000357,00071,400999,6002,010,000582,0001,010,400999,6002,940,0001,512,0001,940,400999600سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی دوطرفه701770#

105151,428,000357,000357,00071,400999,6002,010,000582,0001,010,400999,6002,940,0001,512,0001,940,400999,600یک اندام- سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی 701775#

168242,284,800571,200571,200114,2401,599,3603,216,000931,2001,616,6401,599,3604,704,0002,419,2003,104,6401599360دو اندام- سونوگرافی کالر داپلر شریانی  وریدی 701780#

73.511999,600249,900249,90049,980699,7201,407,000407,400707,280699,7202,058,0001,058,4001,358,280699,720سونوگرافی کالر داپلر هر عضو شكمی یا تومورهای شكمی یا لگن هر کدام701785#

73.511999,600249,900249,90049,980699,7201,407,000407,400707,280699,7202,058,0001,058,4001,358,280699720سونوگرافی کالر داپلر کلیه ها یا بیضه ها701790#

6.23.19.3885,360221,340221,34044,268619,7521,246,200360,840626,448619,7521,822,800937,4401,203,048619,752سونوگرافی کالر داپلر کلیه پیوندی701795#

84121,142,400285,600285,60057,120799,6801,608,000465,600808,320799,6802,352,0001,209,6001,552,320799680سونوگرافی کالر داپلر کبد یا ضایعات تومور701800#

73.511999,600249,900249,90049,980699,7201,407,000407,400707,280699,7202,058,0001,058,4001,358,280699,720سونوگرافی کالر داپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال701805#

73.511999,600249,900249,90049,980699,7201,407,000407,400707,280699,7202,058,0001,058,4001,358,280699720(رحم، جفت و جنین)سونوگرافی کالر داپلر رحم حامله 701810#

105151,428,000357,000357,00071,400999,6002,010,000582,0001,010,400999,6002,940,0001,512,0001,940,400999,600شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپاورین (penis)سونوگرافی کالر داپلر آلت 701815#

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599760بدون تزریق پاپاورین (penis)سونوگرافی کالر داپلر آلت 701820#

1.70.82.5238,00059,50059,50011,900166,600335,00097,000168,400166,600490,000252,000323,400166,600سونوگرافی شانه یا زانو701825#

3.41.65476,000119,000119,00023,800333,200670,000194,000336,800333,200980,000504,000646,800333200سونوگرافی کالر داپلر توده های نسج نرم701826#

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599,760سونوگرافی کالرداپلر پورت، ورید طحالی و بررسی کولترال ها701827#

4.42.16.5618,800154,700154,70030,940433,160871,000252,200437,840433,1601,274,000655,200840,840433160هیسترو سونوگرافی701830#

73.511999,600249,900249,90049,980699,7201,407,000407,400707,280699,7202,058,0001,058,4001,358,280699,720سونوگرافی داپلر رنگی پروستات به روش ترانس رکتال701835#

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701840

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701845

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701850

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701855

0000000000000000 حذف شده و قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد3 تا 1این کد در ویرایش های 701860

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599,760(T.C.D)سونوگرافی داپلرترانس کرانیال 701865#

701870#
اسكن دوبلكس شریان های خارج مغزی شامل کاروتید و ورتبرال دو طرفه و ) T.C.C.Sسونوگرافی 

(وریدهای گردنی و همراه با رویت پارانشیم هسته های مغزی
84121,142,400285,600285,60057,120799,6801,608,000465,600808,320799,6802,352,0001,209,6001,552,320799680

52.57.5714,000178,500178,50035,700499,8001,005,000291,000505,200499,8001,470,000756,000970,200499,800 و وریدهای ایلیاکIVCسونوگرافی کالر داپلر 701880#

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599760سونوگرافی کالر داپلر آئورت و شریان های ایلیاک701882#

84121,142,400285,600285,60057,120799,6801,608,000465,600808,320799,6802,352,0001,209,6001,552,320799,680سونوگرافی کالر داپلر فیستول دیالیز701884#

701886#
سونوگرافی داپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطحی و عمقی دریچه صافن و فمورال 

mappingو صافن و پوپلیته ال و پرفوران نارسا بهمراه 
84121,142,400285,600285,60057,120799,6801,608,000465,600808,320799,6802,352,0001,209,6001,552,320799680

701887#
سونوگرافی داپلر واریس اندام تحتانی دو طرفه بررسی وریدهای سطحی و عمقی دریچه صافن و فمورال 

mappingو صافن و پوپلیته ال و پرفوران نارسا بهمراه 
136.5201,856,400464,100464,10092,8201,299,4802,613,000756,6001,313,5201,299,4803,822,0001,965,6002,522,5201,299,480

639856,800214,200214,20042,840599,7601,206,000349,200606,240599,7601,764,000907,2001,164,240599760بستن کمپرسیونی سودوآنوریسم با پروب سونوگرافی701892#
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   دکتر علیرضا زراعتچی

. محاسبه می شودریال95،200 با سقف ضریب ریالی یكصد و نود ریال 1396 در سال بخش های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتعرفه خدمات پاراکلینیک در 

. محاسبه می شودریال134،000  با سقف ضریب ریالی یكصد و نود ریال 1396 در سال بیمارستان ها و مراکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتعرفه خدمات پاراکلینیک در 

. محاسبه می شودریال196،000 با سقف ضریب ریالی یكصد و نود ریال 1396 در سال بخش های خصوصیتعرفه خدمات پاراکلینیک در 

.در بخش های عمومی غیر دولتی، سهم بیمار با بیمه های پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات سالمت معادل مجموع سهم بیمار در بخش دولتی بعالوه ما به التفاوت تعرفه آزاد بخش عمومی غیر دولتی و تعرفه آزاد بخش دولتی محاسبه می گردد :محاسبه سهم بیمار در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

.در بخش های خصوصی، سهم بیمار با بیمه های پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات سالمت معادل مجموع سهم بیمار در بخش دولتی بعالوه ما به التفاوت تعرفه آزاد بخش خصوصی و تعرفه آزاد بخش دولتی محاسبه می گردد :محاسبه سهم بیمار در بخش های خصوصی

.تعرفه های فوق تا زمان ابالغ تصویب نامه جدید هیئت محترم وزیران و کارگروه محترم استان اعتبار دارد

.نصب این پوستر در تابلو اعالنات عمومی واحدها ضروری می باشد

.اطالع دهند 024 33567400 دورنگار و 024 33567401-4تلفن  شمارهو یا به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان واحد امور نظارت بر درمان، واقع در دروازه ارک، کوچه شهید مهدی اوغلی از مراجعین محترم خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، موارد را با مراجعه مستقیم به 

(سونوگرافی- تصویربرداری پزشكی )، 1396ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سالمت و تعرفه بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر دانشگاهی و خصوصی بیماران سرپایی بخش های پاراکلینیک استان زنجان، سال 

(سونوگرافی)اولتراسوند : نوع خدمتویژگی کدکد ملی
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بخش دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
بخش عمومی غیردولتی، خیریه و مؤسسات دولتی غیر  وابسته به دانشگاه 

علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
بخش خصوصی

.بدیهی است سایر بیمه هایی که دارای شرایط بخصوص طبق قرارداد منعقده بوده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام می گردد. درصد برای سهم بیمار انجام شده است30کلیه محاسبات در جدول فوق بر مبنای پیش فرض بیمه پایه  :توضیح محاسبات انجام گرفته

.خدماتی که با این عالمت نشان داده شده اند اعم از اینكه در بخش بستری یا سرپایی ارائه گردند در بخش عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی براساس ضریب ریالی تعدیل شده ابالغی از سوی هیأت دولت محاسبه می گردند : #توضیح 

.به آن قابل تسری نخواهد بود (51)درصد ارزش نسبی کد اصلی، اضافه می گردد و کد تعدیلی 100مشخص می شوند و  "اقدام جداگانه عالوه بر اقدام اصلی"و یا  "هر مورد اضافه"این کدها به همراه توصیفاتی مانند . را نشان می دهد که بر کارهای اضافی و یا مكملی داللت داردکه در حین ارائه یک خدمت اصلی انجام می شوند و هرگز نباید به تنهایی گزارش شوند (add on)این عالمت کدهای ضمیمه  : &توضیح 

.(در این گونه خدمات برای هر ناحیه تنها یک کد قابل محاسبه و گزارش می باشد.  برابر ارزش نسبی تعیین شده، قابل محاسبه و اخذ می باشد2این گونه خدمات که جنبه زیبایی داشته باشند و تحت پوشش بیمه پایه نباشند، جزء حرفه ای در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی تنها برای جراح حداکثر تا : تبصره). این عالمت، بر مستثنی شدن این خدمت از پوشش بیمه پایه و یا پوشش مشروط آن توسط بیمه های پایه داللت دارد  :*توضیح 


