
                                               انجمن صنفی کارفرمایی                                   

  مراکز تخصصی طب کار استان تهران                       

  7 -2/3 – 874شماره ثبت       

 

 تاریخ:    /     /    

 شماره نامه: ..............

..................یوست: پ  

  ۱۳۹۸تعرفه معاینات بدو استخدام سال 

ارزش نسبی   شرح خدمات  ردیف

  خدمات

تعرفه رسمی 

  (ریال)کشور

  کد خدمت

  ۹۰۲۱۰۰  ۵۴۰٫۰۰۰  ۲٫۵  معاینه جامع بدو استخدام شاغلین  ۱

  ۹۰۱۰۰۵  ۶۸۸٫۵۰۰  ۳  *تفسیر تنفسی و با رسم منحنی حجم جریاناسپیرومتری   ۲

  ۹۰۰۴۷۰  ۱۱۳٫۴۰۰  ۰٫۵  ادیومتری پایه از راه هوا*  ۳

  ۹۰۰۴۱۰  ۶۴٫۸۰۰  ۰٫۳  غربالگری کمی حدت بینایی  ۴

  ۹۰۲۱۲۰  ۱۲۹٫۶۰۰  ۰٫۶  تکمیل فرم های سالمت شغلی  ۵

  ۹۰۲۱۳۰  ۸۶۴٫۰۰۰  ۴  تجمیع داده ها و تعیین تناسب شغلی و اظهار نظر نهایی  ۶

    ۲٫۴۰۱٫۳۰۰  ۱۲٫۶  طب کار جمع

    ۳۲۹٫۸۸۰  -  پذیرش) توسط آزمایشگاه CBC-FBS-Cr-SGOT-SGPTآزمایش( 

    ۲۵۳٫۸۰۰  ۱  نوار قلب*

    ۲٫۷۳۱٫۱۸۰    جمع کل

    ۱٫۵۸۰٫۰۰۰    مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف بدون آزمایش

    ۱٫۹۰۰٫۰۰۰    مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف با آزمایش

  Kدر جز فنی  ۹۸با احتساب افزایش در سال *

سال (با نوار قلب)  ۳۵ریال و برای باالی  ۱٫۹۰۰٫۰۰۰سال  ۳۵لذا هزینه معاینات بدو استخدام با آزمایش برای زیر 

  ریال خواهد بود. ۲٫۱۵۰٫۰۰۰

  با آرزوی بهروزی

  انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تخصصی طب کار استان تهران



                                               انجمن صنفی کارفرمایی                                   

  مراکز تخصصی طب کار استان تهران                       

  7 -2/3 – 874شماره ثبت       

 

 تاریخ:    /     /    

 شماره نامه: ..............

..................یوست: پ  

  هزینه سایر خدمات تخصصی طب کار مرکز 

    

ارزش نسبی   شرح خدمات  ردیف

  خدمات

تعرفه رسمی 

  (ریال)کشور

کد 

  خدمت

  ۹۰۰۴۸۰  ۲۶۷٫۳۰۰  ۱٫۲  ادیومتری تکمیلی و تست های گفتاری  ۱

  ۹۰۱۰۱۰  ۱٫۱۸۸٫۰۰۰  ۵  قبل و بعد برونکودیالتور*اسپیرومتری   ۲

۳  Step Test  ۲  ۴۳۲٫۰۰۰  ۹۰۲۱۱۰  

  ۹۰۲۱۲۵  ۱٫۰۸۰٫۰۰۰  ۵  محدودیت شغلیتعیین   ۴

  ۹۰۲۱۳۵  ۱٫۱۸۸٫۰۰۰  ۵٫۵  ارزیابی توانایی برگشت به کار  ۵

  ۹۰۲۱۴۵  ۱٫۲۹۶٫۰۰۰  ۶  هر ارگان و تجمیع داده ها Impairmentتعیین   ۶

  ۹۰۲۱۵۰  ۱٫۹۴۴٫۰۰۰  ۹  ارائه مشاوره  و تعیین ارتباط شغل با بیماری 7

  Occupational Disability ۵  ۱٫۰۸۰٫۰۰۰  ۹۰۲۱۶۰ ارزیابی و تعیین ۸

  ۹۰۲۱۸۵  ۳۲۴٫۰۰۰  ۱٫۵  انجام و تفسیر پرسشنامه های کمی و کیفی تخصصی شغلی  ۹

  ۷۰۶۰۴۰  ۳۲۴٫۰۰۰  ۱٫۵  تعیین دید عمق   ۱۰

  MSLT* ۴۰  ۹٫۱۸۰٫۰۰۰  ۹۰۱۲۱۰یا  MWTتست   ۱۱

  ۹۰۱۲۱۵  ۹٫۱۸۰٫۰۰۰  ۴۰  پلی سومنوگرافی*  ۱۲

  ۹۰۰۴۷۱  ۱۵۱٫۲۰۰  ۰٫۷  ادیومتری از راه هوا و استخوان  ۱۳

  ۹۰۰۷۱۰  ۲۵۳٫۸۰۰  ۱  نوار قلب*  ۱۴

  Kدر جز فنی  ۹۸با احتساب افزایش در سال *

 


