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900985
شامل ظرفیت حیاتی آهسته  (SVC)اسپیرومتری ساده 

همراه با منحنی آن در بزرگساالن
#10.5         225,400          376,000           590,000 

901005

ظرفیت  (SVC)اسپیرمتری شامل ظرفیت حیاتی آهسته 

، حداکثر ظرفیت تنفسی (FVC)حیاتی حداکثر اجباری 

-همراه با منحنی های حجم,  (MVV)دقیقه ای ارادی

زمان تنفسی- جریان و حجم

#31.5        676,200        1,128,000        1,770,000 

901120
برای مثال پلتیسموگرافی، )بررسی کمپلیانس ریوی 

(اندازه گیری فشار و حجم
#2.21.1       495,880         827,200       1,298,000 

900710ECG529,000          269,000          166,070         0.30.7# با تفسیر و گزارش 

900470
ادیومتری پایه شامل ادیومتری با طنین صوتی خالص از راه 

هوا
#0.50.2         103,750         173,800          263,000 

900480

تست های تخصصی و تکمیلی شنوایی شناسی شامل تست 

تست تحلیل /باالنس بلندی صوت، متناوب، یك یا دو گوش

تست استنجر با طنین /SISIتست /طنین صوتی/رفتن

تست با لغات دو /تست گفتار فیلتر شده/صوتی خالص

تست میزان دقت حسی /تست لومبارد/سیالبی طوالنی

گفتاری و تست / تست تشخیصی جمالت ساختگی/عصبی

ETF؛ هر یك

#0.70.3        148,830          249,000          381,000 

900500
 جامع ABRآزمون پتانسیل های برانگیخته پایدار شنوایی؛ 

یا محدود
#2.51.5        608,250         1,011,000       1,635,000 

 675,000          585,000          339,750       2.5*#معاینه جامع بدو استخدام شاغلین902100

 594,000          514,800          298,980        2.2*#معاینه جامع دوره ای شاغلین902105

902110Step Test810,000           702,000           407,700         3*# برآورد توان فیزیکی فرد 

902115
طراحی و تعیین بسته سالمت شغلی برای ایستگاه های 

Work stationکاری به ازاء هر 
#*1         135,900          234,000           270,000 

 162,000           140,400           81,540          0.6*#تکمیل فرمها و پرونده سالمت شغلی شاغل902120

900270
معاینه میدان بینایی، یك یا دو طرفه، با تفسیر و گزارش؛ 

معاینه محدود
#10.5         225,400          376,000           590,000 

900330

بررسی دید رنگی، وسیع، برای مثال آنومالوسکوپ یا ابزار 

آزمایش دید رنگی یا صفحات سودوایزوکوماتیك از )مشابه 

نباید جداگانه گزارش  (Ishihara) یا ایشیهارا HRRقبیل 

(گردد

#0.60.4         153,140          254,000          418,000 

900255

معاینه حسی حرکتی با چندین اندازه گیری برای تعیین 

برای مثال عضالت محدودکننده یا )انحراف کره چشم 

(عمل مستقل)با تفسیر و گزارش  (ضعیف همراه با دیپلوپی

#10.5         225,400          376,000           590,000 

900405
 با تفسیر و گزارش؛ Ocular Photo Screeningتست 

دو طرفه
#0.20.3          80,880           132,000          246,000 

900410
تست غربالگری برای اندازه گیری کمی حدت بینایی؛ دو 

طرفه
#0.3          40,770            70,200             81,000 

(ریال) ۱۴۰۰نرخ خدمات طب کار استان لرستان در سال 

.  نرخ تعرفه دولتی می باشد٪۹۰  نرخ تعرفه دولتی و برای خدمات بستری معادل ٪۷۰سهم سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات سرپایی معادل 

.بر مستثنی شدن  این خدمت از پوشش بیمه پایه و یا پوشش مشروط آن توسط بیمه های پایه داللت دارد* عالمت 



ونیک ونیکثبت الکتر ونیکغتر الکتر ونیکثبت الکتر ونیکغتر الکتر ونیکثبت الکتر ونیکغتر الکتر ونیکثبت الکتر غتر الکتر

205,000242,000421,000498,000358,000423,000670000800000

غیر تمام وقت )بخش دولتی

(جغرافیایی

نرخ ویزیت متخصص طب کار

بخش خصوصی  بخش خیریهبخش عمومی غیردولتی


