
 9/9/1399: تاریخ   روزی جیهای درمانگاه شبانهجدول زمانبندی فعالیت بخش
 ایام هفته
 تخصص

 پنجشنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه
 عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح

 خیام خانم      خیام خانم      لگن و کف اختاات

  روزبهانی دکتر    فوادی دکتر  بصیری دکتر  فوادی دکتر   ارتوپدمتخصص 

  رجبی آقای      رجبی آقای     فنی  ارتوپد

 بکتاش دکتر  نوربخش دکتر شریفی دکتر نوربخش دکتر  صفوی دکتر  نوربخش دکتر  نوربخش دکتر صفوی دکتر اطفالمتخصص 

     کرمی دکتر    مژده دکتر   کرمی دکتر روان و اعصاب)روانپزشک(  

           صافی دکتر  اورولوژیمتخصص 

     محمدی خانم    محمدی خانم  طاهری خانم  سنجیبینایی

   سروستانی دکتر هاشمی خانم بصیری دکتر غامی دکتر غامی دکتر هاشمی خانم سروستانی دکتر  غامی دکتر بصیری دکتر  مومتخصص پوست و 

    دریازاده خانم دریازاده خانم   دریازاده خانم     تغذیه

  زادهفخری دکتر نامگر دکتر زادهطواف دکتر  زادهطواف دکتر پیمان دکتر مزروعی دکتر  زادهفخری دکتر  زادهطواف دکتر پزشک چشممتخصص 

 دکترستاری  پدیدارنیا دکتر  پوریا دکتر  پدیدارنیا دکتر ستاری دکتر پوریا  دکتر  ستاری دکتر  داخلیمتخصص 

 خانم گابی مهدیان خانم عزیزی دکتر بلکامه خانم ساکتی خانمخانم گابی؛  ساکتی خانم رحمانی خانم ساکتی دکتر عزیزی دکتر عزیزی دکتر ساکتی خانم خانم گابی روانشناسی

 ثالثی دکتر      اسماعیلی دکتر      روماتولوژیفوق تخصص 

 کردجزی دکتر  آیتی دکتر کردجزی دکتر کردجزی دکتر خانم رشمانی عباسی دکتر  کردجزی دکتر خانم رشمانی بختیاری دکتر کردجزی دکتر زایمان و زنانمتخصص 

 مظاهری دکتر  مظاهری دکتر  مظاهری دکتر   طاهری دکتر طاهری دکتر  طاهری دکتر  سونوگرافی

    خانم روحانی        خانم روحانی سنجیشنوایی)ادیومتری( 

    نژادمهدی دکتر    نژاددکترمهدی   نژاددکترمهدی  سوزنی طب

 حاجیان دکتر  یاقوتکار دکتر حاجیان دکتر حاجیان دکتر یاقوتکار دکتر فتوحی دکتر حاجیان دکتر یاقوتکار دکتر حاجیان دکتر فتوحی دکتر یاقوتکار دکتر عفونیمتخصص 

   دوستمهدی آقای  دوستمهدی آقای  دوستمهدی آقای  دوستمهدی آقای  دوستمهدی آقای  فیزیوتراپی

  درخشنده دکتر        شیرانی دکتر   ورزش تست و اکو قلب، متخصص

        پارساپور دکتر     کلینیک درمان اختاات خواب

     سعادتمند دکتر    سعادتمند دکتر    گوارشفوق تخصص 

    آذری دکتر        دکتر آذری بینی و حلق گوش،متخصص 

     پارساگهر دکتر    پارساگهر دکتر    لنفوتراپی

        رحیمی کاهدوز دکتر     اعصاب و مغزمتخصص 

 فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال آزمایشگاه کلینیکال، پاتولوژیکال

 فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال رادیولوژی

 فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال عینک سازی

 



تعرفه بسته خدمات پیشنهادي درمانگاه شبانه روزي جی
جهت انجمن صنفی شرکت هاي دانش بنیان استان اصفهان

تعرفه بسته تخفیفیتعرفه نظام پزشکی 99نام سرویس دندانپزشکی

1,500,000ترمیم آمالگام یک سطحی (بزرگسال) 1,275,000ریال ریال
1,900,000ترمیم آمالگام دو سطحی (بزرگسال) 1,615,000ریال ریال
2,200,000ترمیم آمالگام سه سطحی (بزرگسال) 1,870,000ریال ریال

2,150,000ترمیم آمالگام بیلدآپ بدون پین (بزرگسال) 1,827,500ریال ریال
1,900,000ترمیم کامپوزیت یک سطحی (بزرگسال) 1,615,000ریال ریال
2,300,000ترمیم کامپوزیت دو سطحی (بزرگسال) 1,955,000ریال ریال
3,100,000ترمیم کامپوزیت سه سطحی (بزرگسال) 2,635,000ریال ریال

2,550,000ترمیم کامپوزیت بیلداپ بدون پین (بزرگسال) 2,167,500ریال ریال
2,300,000ترمیم آمالگام یک سطحی (اطفال) 1,955,000ریال ریال
2,900,000ترمیم آمالگام دو سطحی (اطفال) 2,465,000ریال ریال
3,300,000ترمیم آمالگام سه سطحی (اطفال) 2,805,000ریال ریال

4,000,000ترمیم آمالگام بیلداپ بدون پین (اطفال) 3,400,000ریال ریال
2,900,000ترمیم کامپوزیت یک سطحی (اطفال) 2,465,000ریال ریال
3,500,000ترمیم کامپوزیت دو سطحی (اطفال) 2,975,000ریال ریال
4,400,000ترمیم کامپوزیت سه سطحی (اطفال) 3,740,000ریال ریال

400,000پانسمان زونالین ریال
1,200,000فلوراید تراپی کامل 1,020,000ریال ریال

1,300,000فیشورسیلنت هر دندان 1,105,000ریال ریال
550,000پین داخل کانل هر عدد 467,500ریال ریال

350,000پین داخل عاج 297,500ریال ریال
1,190,000ریال1،400،000پالپوتومی دندان ریال

1,530,000ریال1،800،000پالپکتومی دندان دائمی ریال
2,400,000درمان ریشه تک کانال 2,040,000ریال ریال
3,400,000درمان ریشه دو کانال 2,890,000ریال ریال
5,000,000درمان ریشه سه کانال 4,250,000ریال ریال

6,000,000درمان ریشه چهار کانال 5,100,000ریال ریال
29,000,000دست دندان 28,000,000ریال ریال

ریال14،000،000ریال16،000،000نیم دست دندان
ریال15،000،000ریال18،000،000پالك کرم کبالت هر فک

ریال5،000،000ریال6،000،000پارسیل آکریلی تا 5 دندان
ریال800،000ریال800،000جهت هر دندان اضافه به پارسیل اکریلی

4,000,000ریالین هر فک با البراتوار 4,000,000ریال ریال
2,600,000پست ریختگی خلفی 2,400,000ریال ریال
2,600,000پست ریختگی قدامی 2,400,000ریال ریال
7,500,000روکش چینی هر واحد 6,500,000ریال ریال

3,000,000نایت گارد تک فک 3,000,000ریال ریال
2,000,000تعمیر پروتز 1,700,000ریال ریال
ریال2،500،000ریالSSC2،500،000  کروان

850,000کشیدن شیري عمومی 700,000ریال ریال
850,000کشیدن دندان قدامی 700,000ریال ریال

1,000,000کشیدن دندان خلفی و کانین 800,000ریال ریال
1,200,000کشیدن دندان عقل (8) 1,000,000ریال ریال

2,400,000جراحی دندان نهفته در نسج نرم دائمی (جراحی اول) 2,000,000ریال ریال
4,800,000جراحی دندان نهفته در نسج سخت دائمی (جراحی اول) 4,000,000ریال ریال

660,000بازکردن آبسه دهان 561,000ریال ریال



تعرفه بسته خدمات پیشنهادي درمانگاه شبانه روزي جی
جهت انجمن صنفی شرکت هاي دانش بنیان استان اصفهان

490,000درمان دراي ساکت 416,500ریال ریال
ریال500،000بخیه محل دندان

5,000,000جرمگیري و بروساژ دوفک 2,700,000ریال ریال
2,500,000جرمگیري و بروساژ تک فک 1,350,000ریال ریال

1,000,000بروساژ دو فک 700,000ریال ریال
500,000بروساژ تک فک 350,000ریال ریال

ریال3،000،000جرمگیري باال و زیر لثه تخصصی کل
ریال4،000،000جرمگیري زیر لثه به همراه گورتاژ کل

ریال4،200،000افزایش طول تاج یک دندان
ریال8،400،000ریال8،400،000پیوند لثه

ریال5،000،000اکسپوز دندان نهفته (هردندان)
ریال6،000،000ریال6،300،000آلونولوپالستی هر فک

ریال0وستیبو لوپالستی هر فک
ریال3،000،000ریال2،400،000فرنکتومی

ریال3،500،000نمونه گیري و بیوپسی مخاط دهان
ریال4،000،000جراحی فلپ لثه (1/6 لثه)

ریال1،000،000ریال1،200،000 کشیدن دندان قدامی (متخصص)
ریال1،200،000ریال1،500،000کشیدن دندان خلفی و کانین (متخصص)

ریال1،600،000ریال1،800،000کشیدن دندان عقل (8) (متخصص)
3,600,000جراحی دندان نهفته در نسج نرم دائمی (جراحی اول) (متخصص) 3,100,000ریال ریال

7,500,000جراحی دندان نهفته در نسج سخت دائمی (جراحی اول) (متخصص) 6,000,000ریال ریال



تعرفه بسته خدمات پیشنهادي درمانگاه شبانه روزي جی
جهت انجمن صنفی شرکت هاي دانش بنیان استان اصفهان

فرانشیز با بیمهتعرفه بسته تخفیفی 15%تعرفه نظام پزشکی 99نام سرویس

                 ریال170,000ریال 275،000ریال 324،000ویزیت پزشک عمومی
                 ریال290,000ریال 415،000ریال 492،000ویزیت پزشک متخصص

                ریال370,000ریال 530،000ریال 624،000ویزیت پزشک فوق تخصص
مصوب نظامآزمایشگاه

OPG مصوب نظام رادیولوژي و
مصوب نظامدندانپزشکی
تعرفه مصوبعینک سازي

                لایر360,000                لایر400,000شستشوی ھر گوش

                لایر306,000                لایر340,000سوراخ کردن ھر گوش

                  لایر40,500                 لایر45,000تزریق عضالنی/زیر جلدی
             لایر200,000                لایر279,000                لایر310,000نوار قلب

             لایر200,000                لایر360,000                لایر400,000 تست ریھ اسپیرومتری
اطفال          لایر1,260,000             لایر2,034,000             لایر2,260,000ختنھ نوزاد

گوش و حلق و بینی                لایر612,000                لایر680,000مانور درمانی سرگیجھ
             لایر420,000                لایر585,000                لایر650,000ویزیت روانپزشک

             لایر730,000                لایر900,000             لایر1,000,000جلسھ اول روانپزشکی
روماتولوژي             لایر2,250,000             لایر2,500,000دانسیتو متری
             لایر1,350,000             لایر1,500,000تست ورزش

          لایر1,660,000             لایر2,250,000             لایر2,500,000اکوکاردیوگرافی

چشم             لایر180,000                لایر216,000                لایر240,000اپتومتری (بینایی سنجی)

                لایر360,000                لایر400,000مشاوره تغذیھ جلسھ اول
                لایر198,000                لایر220,000مشاوره تغذیھ جلسھ دوم بھ بعد

                لایر270,000                لایر300,000ویزیت مشاوره لنف ادم
             لایر1,080,000             لایر1,200,000ماساژ لنف ادم

             لایر1,800,000             لایر2,000,000ماساژ لنف ادم زیبایی
                لایر540,000                لایر600,000ویزیت فلوشیپ خواب

           لایر12,600,000           لایر14,000,000تست خواب
             لایر6,300,000             لایر7,000,000تیتراسیون
             لایر6,300,000             لایر7,000,000آندوسکوپی

             لایر8,100,000             لایر9,000,000کولونوسکوپی
                لایر810,000                لایر900,000طب سوزنی زیبایی

                لایر675,000                لایر750,000 طب سوزنی درمانی

             لایر1,080,000             لایر1,200,000طب سوزنی درمانی و زیبایی
             لایر4,950,000             لایر5,500,000امبدینگ (کاشت نخ الغری)

مغز و اعصاب          لایر1,280,000             لایر1,890,000             لایر2,100,000نوار مغز
                لایر630,000                لایر700,000مشاوره کارشناس روانشناسی

                لایر720,000                لایر800,000تست وکسلر
                لایر450,000                لایر500,000تست شخصیت

             لایر1,350,000             لایر1,500,000ھیپنوتراپی و مشاوره توسعھ فردی (ھیپنوتیزم درمانی)
                لایر900,000             لایر1,000,000 ھیپنوتیزم درمانی بخش زنان و زایمان

                لایر540,000                لایر600,000مشاوره ریلکسیشن
PTA+IA700,000لایر630,000                لایر                

تخفیف 15%

نام بخش

روانپزشکی

قلب

تغذیه

پرستاري

مشاوره خون و 
سرطان

اختالالت خواب

گوارش

طب سوزنی

روانشناسی

فرانشیز بیمه  تعرفه تخفیفی10درصدمبلغ آزادشرح خدمت

تخفیف 15%
تخفیف 10%
تخفیف 15%



تعرفه بسته خدمات پیشنهادي درمانگاه شبانه روزي جی
جهت انجمن صنفی شرکت هاي دانش بنیان استان اصفهان

                لایر430,000                لایر470,000ارزیابی وزوز
AABR لایر450,000                لایر500,000نوزادان                
OAE لایر270,000                لایر300,000نوزادان                

اطفال                لایر450,000                لایر500,000رنت دستگاه فتوتراپی نوزادان در منزل
NSTلایر630,000                لایر700,000 تست قلب جنین                

             لایر7,200,000             لایر8,000,000آمینوسنتز

                لایر270,000                لایر300,000پاپ اسمیر
             لایر9,900,000           لایر11,000,000پرینو پالستي (البیاپالستي و پرینورافي)

             لایر1,080,000             لایر1,200,000پالسما تراپي

             لایر1,800,000             لایر2,000,000تزریق PRP بدون ھزینھ آزمایشگاه
             لایر1,800,000             لایر2,000,000تزریق چربي بدون ھزینھ آماده سازي (ھر ناحیھ)

             لایر1,350,000             لایر1,500,000تزریق ژل بدون مواد مصرفي (ھر ناحیھ)
             لایر2,115,000             لایر2,350,000تست پایپل (بیوپسي اندومتر)

(IUD) لایر630,000                لایر700,000کار گذاري وسیلھ داخل رحمي                

(IUI) لایر7,560,000             لایر8,400,000لقاح داخل رحم             

 RFلایر1,350,000             لایر1,500,000 واژینال درمانی             

RF لایر1,800,000             لایر2,000,000زیبایی زنان             
             لایر9,000,000           لایر10,000,000پشتیباني بارداري (9 ماھھ)

                لایر450,000                لایر500,000تشکیل پرونده بارداري
                لایر207,000                لایر230,000ویزیت مامائي

           لایر36,000,000           لایر40,000,000کاشت مو

           لایر36,000,000           لایر40,000,000کاشت ابرو

             لایر1,530,000             لایر1,700,000بیوفیدبک

                لایر540,000                لایر600,000تکار
                لایر261,000                لایر290,000تمرین درماني

                لایر495,000                لایر550,000تیپینگ

                لایر279,000                لایر310,000دراي نیدلینگ

                لایر315,000                لایر350,000دراي نیدلینگ با تحریک الکتریکي

                لایر180,000                لایر200,000دیاترمي

                لایر810,000                لایر900,000فیزیوتراپي دو زانو
                لایر900,000             لایر1,000,000فیزیوتراپي دو ناحیھ ھر جلسھ

                لایر585,000                لایر650,000فیزیوتراپي ھر جلسھ

                لایر675,000                لایر750,000فیزیوتراپي یک ناحیھ ھر جلسھ
                لایر900,000             لایر1,000,000کف لگن

                لایر279,000                لایر310,000لیزر کم توان

                لایر279,000                لایر310,000لیزر کم توان براي توانبخشي اندام ھا

                لایر252,000                لایر280,000ماساژ

                لایر261,000                لایر290,000منوآل
                لایر450,000                لایر500,000ویزیت فیزیوتراپي

             لایر2,250,000             لایر2,500,000آبرساني و ھیدروژل
             لایر1,800,000             لایر2,000,000بي بي گلو
             لایر3,600,000             لایر4,000,000بي بي لک

             لایر1,440,000             لایر1,600,000پاکسازي با فوم وژل

                لایر450,000                لایر500,000پاکسازي پوست میکرو درم (واحد)

Skin care لایر900,000             لایر1,000,000پاکسازي و                
                لایر900,000             لایر1,000,000جوانسازي دور چشم

             لایر5,400,000             لایر6,000,000درماوایت
             لایر4,050,000             لایر4,500,000مزووایت

ادیومتري

فیزیوتراپی و 
اختالالت کف 

لگن

skin care 

جراحی

زنان و زایمان

مامایی



تعرفه بسته خدمات پیشنهادي درمانگاه شبانه روزي جی
جهت انجمن صنفی شرکت هاي دانش بنیان استان اصفهان

                  لایر90,000                لایر100,000ماساژ صورت ھر ١٠ دقیقھ

                لایر540,000                لایر600,000الکترولیز
LED لایر270,000                لایر300,000ماسک                
                لایر720,000                لایر800,000برداشتن خال

                لایر540,000                لایر600,000الکترولیز

             لایر4,680,000             لایر5,200,000لیزر کل بدن بانوان
             لایر7,650,000             لایر8,500,000لیزر کل بدن آقایان

                  لایر18,000                 لایر20,000لیزر ھر شات

                لایر900,000             لایر1,000,000پاکسازي پوست میکرو درم (واحد)
                لایر900,000             لایر1,000,000پالسما

PRP، بوتاکس، تزریق ژل و چربی، سابسیژن، میکرونیدلینگ، 
با احتساب ١٠ درصد تخفیف.....مزوتراپی ،لیزر فرکشنال و

             لایر1,620,000             لایر1,800,000پیلینگ و ماسک
                لایر900,000             لایر1,000,000جراحي کیست
                لایر450,000                لایر500,000درمان زگیل
                لایر270,000                لایر300,000کرایوتراپی

             لایر2,070,000             لایر2,300,000میکرو درما پن

             لایر1,620,000             لایر1,800,000میکرودرم و پیلینگ
                لایر900,000             لایر1,000,000نمونھ بیوپسي

           لایر22,500,000           لایر25,000,000ھایفوتراپي کامل صورت
LED لایر270,000                لایر300,000ماسک                

NT لایر2,126,430             لایر2,362,700آنومالي سھ ماھھ اول + حاملگي             
NT لایر1,979,478             لایر2,199,420آنومالي سھ ماھھ اول + نسج نرم سطحي             

             لایر2,632,500             لایر2,925,000آالستوگرافي پستان جھت بررسي توده یك یا دو طرفھ 
             لایر2,159,730             لایر2,399,700بستن كمپرسیوني سودوآنوریسم با پروب سونوگرافي

                لایر755,906                لایر839,895سونوگرافي (مثانھ ، پروستات ، وزیکول سمینال) - لگن
( VD و  EJ بررسي آنومالي مجراي) در آقایان Infertility لایر1,079,865             لایر1,199,850سونوگرافي             

NT و یا NB لایر1,439,820             لایر1,599,800سونوگرافي             
             لایر1,696,617             لایر1,885,130سونوگرافي NT و آنومالي سھ ماھھ اول

سونوگرافي T.C.C.S اسکن دوبلکس شریان ھاي خارج مغزي شامل 
             لایر2,879,640             لایر3,199,600کاروتید و وتیرال دو طرفھ و وریدھاي گردني و ھم

(FAST) لایر899,888                لایر999,875سونوگرافي از بیماران ترومایي در بخش اورژانس                
                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي استنوز ھیپرتروفیك پیلور نوزاد

                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي انواژیناسیون روده
                لایر503,937                لایر559,930سونوگرافي آپاندیس (لگن ، کلیھ راست ، آپاندیس)

                لایر483,525                لایر537,250سونوگرافي آدرنال - دو طرفھ
                لایر483,525                لایر537,250سونوگرافي آدرنال - یک طرفھ

                لایر668,331                لایر742,590سونوگرافي آلت
             لایر1,439,820             لایر1,599,800سونوگرافي بارداري ترانس واژینال

                لایر596,340                لایر662,600سونوگرافي براي بررسي وضع سالمت جنین ھاي چند قلو
             لایر1,192,680             لایر1,325,200سونوگرافي براي تشخیص مالفورماسیون ھاي مادزادي جنین

             لایر1,079,865             لایر1,199,850سونوگرافي بررسي رشد جنین و IUGR غیر داپلر
                لایر596,340                لایر662,600سونوگرافي بلوغ ریھ ھا جنین

                لایر668,331                لایر742,590سونوگرافي بیضتین

                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي بیضھ پایین نیامده
             لایر1,079,865             لایر1,199,850سونوگرافي بیوفیزیکال پروفایل

                لایر411,534                لایر457,260سونوگرافي پانکراس
             لایر1,079,865             لایر1,199,850سونوگرافي پروستات (ترانس رکتال)

             لایر1,350,000             لایر1,500,000سونوگرافي پستان - دو طرفھ با پروپ مخصوص

                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي تاندون

(EP) لایر1,079,865             لایر1,199,850سونوگرافي ترانس واژینال جستجوي حاملگي خارج رحم             
                لایر591,512                لایر657,235سونوگرافي تروئید یا پاراتیروئید

                لایر899,888                لایر999,875سونوگرافي تعیین حاملگي ، سن ، وضع جفت ، جنین و ضربان قلب
                لایر596,340                لایر662,600سونوگرافي جستجوي آبستني خارج از رحم

                لایر411,534                لایر457,260سونوگرافي جستجوي مایع در پلور یا آسیت - ھر کدام
             لایر1,316,250             لایر1,462,500سونوگرافي جفت از نظر کرتا

سونوگرافي داپلر ترانس کرانیال (T.C.D) کھ شامل کلیھ عروق داخل 
             لایر2,159,730             لایر2,399,700جمجمھ اي و کاروتید ورتبرال دو طرفھ *

             لایر2,519,685             لایر2,799,650سونوگرافي داپلر رنگي پروستات بھ روش ترانس ركتال
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تعرفه بسته خدمات پیشنهادي درمانگاه شبانه روزي جی
جهت انجمن صنفی شرکت هاي دانش بنیان استان اصفهان

سونوگرافي داپلر واریس اندام تحتاني طرفھ بررسي وریدي ھاي سطحي 
             لایر4,679,415             لایر5,199,350و عمقي

سونوگرافي داپلر واریس اندام تحتاني یک طرفھ بررسي وریدي ھاي 
mapping لایر2,879,640             لایر3,199,600سطحي و عمقي             

             لایر2,519,685             لایر2,799,650سونوگرافي داپلر ھر عضو شکمي یا تومورھاي شکمي یا لگن ھر کدام
                لایر452,358                لایر502,620سونوگرافي رتروپریتون یا آئورت شکمي

                لایر615,915                لایر684,350سونوگرافي رحم و تخمدان از راه شکم - لگن
                لایر843,480                لایر937,200سونوگرافي رحم و تخمدانھا (ترانس واژینال)

                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي ریفالکس معده بھ مري
                لایر596,340                لایر662,600سونوگرافي شانھ یا زانو

                لایر899,888                لایر999,875سونوگرافي شکم (کبد ، کیسھ صفرا ، طحال ، کلیتین ، پانکراس)

                لایر411,534                لایر457,260سونوگرافي طحال
                لایر411,534                لایر457,260سونوگرافي غدد بزاقي (پاروتید تحت فکي)

                لایر483,525                لایر537,250سونوگرافي قفسھ سینھ
             لایر2,159,730             لایر2,399,700سونوگرافي کالر داپلر آلت (penis) بدون تزریق پاپاورین

سونوگرافي کالر داپلر آلت (penis) شامل کلیھ مراحل مورد نیاز و 
             لایر3,599,550             لایر3,999,500تزریق پاپاورین

             لایر2,159,730             لایر2,399,700سونوگرافي کالر داپلر آئورت و شریان ھاي ایلیاک
             لایر2,519,685             لایر2,799,650سونوگرافي کالر داپلر رحم حاملھ (رحم ، جفت و جنین)
             لایر2,519,685             لایر2,799,650سونوگرافي کالر داپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال

             لایر3,959,505             لایر4,399,450سونوگرافي کالر داپلر شرایین اندام تحتاني دو طرفھ
             لایر2,396,115             لایر2,662,350سونوگرافي کالر داپلر شرایین اندام تحتاني یک طرفھ
             لایر3,959,505             لایر4,399,450سونوگرافي کالر داپلر شرایین اندام فوقاني دو طرفھ

             لایر2,159,730             لایر2,399,700سونوگرافي کالر داپلر شرایین اندام فوقاني یک طرفھ

             لایر2,519,685             لایر2,799,650سونوگرافي کالر داپلر شرایین گردن (دو کاروتید و دو ورتبرال)
             لایر5,759,280             لایر6,399,200سونوگرافي کالر داپلر شریاني وریدي - دو اندام
             لایر3,599,550             لایر3,999,500سونوگرافي کالر داپلر شریاني وریدي - یک اندام

             لایر2,879,640             لایر3,199,600سونوگرافي کالر داپلر فیستول دیالیز
             لایر2,879,640             لایر3,199,600سونوگرافي کالر داپلر کبد یا ضایعات تومور

             لایر2,231,721             لایر2,479,690سونوگرافي کالر داپلر کلیھ پیوندي
             لایر2,519,685             لایر2,799,650سونوگرافي کالر داپلر کلیھ ھا یا بیضھ ھا

             لایر3,599,550             لایر3,999,500سونوگرافي کالر داپلر وریدي انتھاي دو طرفھ
             لایر2,159,730             لایر2,399,700سونوگرافي کالر داپلر وریدي انتھایي یک طرفھ
             لایر1,799,775             لایر1,999,750سونوگرافي کالرداپلر IVC و وریدھاي ایلیاک

             لایر1,198,058             لایر1,331,175سونوگرافي کامل شکم و لگن
                لایر575,928                لایر639,920سونوگرافي کبد و مجاري صفراوي داخل کبدي

                لایر483,525                لایر537,250سونوگرافي کلیتین
                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي کلیھ ھا و مجاري ادراري (شامل مثانھ پر)

سونوگرافي کلیھ ھا و مجاري ادراري و پروستات و مثانھ-پر و خالي (با 
             لایر1,079,865             لایر1,199,850تعیین رزیجوي ادراري)

سونوگرافي کلیھ ھا و مجاري ادراري و مثانھ پر و خالي (با تعیین 
                لایر791,901                لایر879,890رزیجوي ادراري)

                لایر411,534                لایر457,260سونوگرافي کیسھ صفرا و مجاري صفراوي خارج کبدي
             لایر1,192,680             لایر1,325,200سونوگرافي كالر داپلر توده ھاي نسج نرم

             لایر2,159,730             لایر2,399,700سونوگرافي كالرداپلر پورت، ورید طحالي و بررسي كولترال ھا
                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي لومبوساكرال نوزاد

                لایر575,928                لایر639,920سونوگرافي مغز نوزادان
                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي نسج نرم سطحي ھر جاي بدن با ذکر ناحیھ مورد درخواست

                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي ھر مفصل
                لایر719,910                لایر799,900سونوگرافي ھیپ نوزادان

             لایر1,107,351             لایر1,230,390شکم + رتروپریتوین
             لایر1,352,295             لایر1,502,550شکم و لگن + رترپریتوین

                لایر989,739             لایر1,099,710لگن+و رتروپریتوین
             لایر1,552,635             لایر1,725,150ھیسترو سونوگرافي
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تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در منزل

هوم ویزیت جی

تعرفه با 10درصد تخفیفتعرفه  مصوبنوع خدمتردیف

ریال 1،530،000 ریال 1،700،000 ویزیت پزشک عمومی1
ریال 2،970،000 ریال 3،300،000 ویزیت پزشک متخصص2
ریال 1،530،000 ریال 1،700،000 ویزیت دکتراي تغذیه3
ریال 1،080،000 ریال 1،200،000 ویزیت کارشناس تغذیه4
ریال 2،250،000 ریال 2،500،000 ویزیت دکتراي روانشناسی5
ریال 1،800،000 ریال 2،000،000 ویزیت کارشناسی ارشد روانشناسی6
ریال 270،000 ریال 300،000 تزریق زیر جلدي، عضالنی7
ریال 360،000 ریال 400،000 تزریق وریدي8
ریال 585،000 ریال 650،000 وصل سرم9
ریال 270،000 ریال 300،000 کنترل قند خون *10
ریال 270،000 ریال 300،000 کنترل فشار خون11
ریال 675،000 ریال 750،000 سوند ادراري12
ریال 360،000 ریال 400،000 خارج کردن سوند13
ریال 360،000 ریال 400،000 پانسمان کوچگ(کمتر از 20 سانتی متر) 14
ریال 630،000 ریال 700،000 پانسمان بزرك( بیشتر از 20 سانتی متر)15
ریال 540،000 ریال 600،000 کشیدن بخیه تا10 گره یا 10 سانتی متر16
ریال 720،000 ریال 800،000 کشیدن بخیه بیش از 10 گره یا 10 سانتی متر17
18ECG 800،000 ریال 720،000 ریال
19NGT 850،000 ریال 765،000 ریال
ریال 720،000 ریال 800،000 ساکشن20
ریال 630،000 ریال 700،000 تعویض کیسه کلستومی21
ریال 360،000 ریال 400،000 نمونه گیري آزمایشگاه22
ریال 1،530،000 ریال 1،700،000 فیزیوتراپی 23
ریال 675،000 ریال 750،000 تعویض پانسمان زخم بستر24
ریال 900،000 ریال 1،000،000 دبریدمان و تعویض پانسمان زخم بستر25
ریال 810،000 ریال 900،000 پانسمان در موارد سوختگی(تا 25 درصد سوختگی)26
ریال 225،000 ریال 250،000 تهیه دارو27
ریال 225،000 ریال 250،000 تحویل جواب آزمایش28
ریال 900،000 ریال 1،000،000 حمام بیمار در منزل29
ریال 1،260،000 ریال 1،400،000 ترمیم ساده زخم سطحی تا 20 سانتی متر(بدن)30
ریال 1،800،000 ریال 2،000،000 ترمیم ساده زخم سطحی بیش از 20 سانتی متر(بدن31
ریال 540،000  ریال 600،000 باز کردن گچ 32#

#کرایه اره گچ بر 200000 ریال میباشد #* هزینه مواد مصرفی گلومتر 10000 ریال میباشد* 
کرایه دستگاه ECG  و ساکشن هر کدام 400000 ریال میباشد

هزینه مواد مصرفی براي کلیه درمانها بطور جداگانه محاسبه میگردد
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