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 :مستندات

 اجازه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای به - دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 29 ماده اساس بر 

 بهداشت، وزارت تصویب به که هاییتعرفه براساس را مربوطه هزینه و اقدام خارجی بیماران پذیرش به نسبت شودمی داده

 معادل نمایند. واریز کشور کل داریخزانه نزد اختصاصی درآمد حساب به و دریافت رسدمی پزشکی آموزش و درمان

 برنامه قالب در و بینیپیش کشور کل سنواتی بودجه قوانین در هرساله مذکور اختصاصی ددرآم (%100) صددرصد

  .شد خواهد هزینه مقررات طبق مربوطه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمانیخدمات

 

 :نامه آئین این در اختصار رعایت منظور به تعاریف:- 1 ماده

 

 :دستورالعمل مشمول مراکز-2 ماده

ها و مراکز مراکز جراحی محدود، آزمایشگاه، هابیمارستاناعم از  دولتی کلیه موسسات خدمات درمانیشامل  این دستورالعمل

دانشگاه و به از  را دستورالعملاجرای این  خدمات تخصصی که مجوزهای الزم دهندهمراکز ناباروری و سایر مراکز ارائه، تصویربرداری

 . انداخذ نمودهتفکیک بخش/تخت/ خدمت 

 

 خدمات مشمول: -3ماده 

  مجوز ارائه آن طبق شرایط مندرج در آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل به موسسه داده شده است. کلیه خدماتی که

 

 :و نحوه اخذ آن تعرفه -4ماده 

و حسب دانشگاه مربوطه مصوبه هیات امنا قابل دریافت از بیماران خارجی بر اساس های تعرفهمنظور افزایش رقابت پذیری، به  .أ

مالک ارائه شده است.  (1)جدول پیوست درشود. تعرفه پیشنهادی برخی خدمات رایج تعیین میمورد به تفکیک مراکز تابعه 

تا عالوه بر مقایسه با نرخ خدمات مشابه در کشورهای ترکیه و هند، سه لمللی انرخ خدمات به بیماران بینمحاسبه تعیین و 

 . باشدمصوب هیات محترم وزیران در هر سال میبرابر تعرفه خصوصی پنج 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت وزارت: 

  کشور درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم های دانشگاه/دانشکده :دانشگاه 

، مراکز جراحی محدود، از بیمارستان اعم وزارت 20 ماده کمیسیون  مجوز دارای سالمت موسسات موسسه: 

 ها و مراکز تصویربرداری، مراکز ناباروریآزمایشگاه

 خارجی بیماران به درمانی خدمات ارائه منظور به هدانشگا از صادره مجوز مجوز: 

 یمرزها وارد گذشته کسالی از کمتر ظرف یقانون صورت به که درمان خدمات موسسات به نیمراجع :یخارج ماریب 

 .ستندین یرسم ینهادها از مجاز دائم اقامت کارت یدارا و اند شده کشور

  پزشکی ومعل دانشکده / گاهنشدا امنای هیات :امنا هیات 
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مصوب هیات  تعرفهخارج از تواند . موسسه نمیشودبه صورت گلوبال تعیین و اعالم باید خدمات گردشگری سالمت های تعرفه .ب

 اقدام کند. از بیمار خارجی به هر دلیلی نسبت به اخذ وجوه مازاد  اهامنای دانشگ

 شود. میتعیین  یا یورو دالربر اساس اعالمی توسط هیات امنا های به منظور جذب گردشگران سالمت تعرفه .ج

 ارستانمیدر وبگاه ب مارستانیب یهایو توانمند زاتیتجه ،خدمات ارائه شده با جزئیات شرح خدمت می بایست  تعرفه هر  یبرا .د

 شود.  یرسان اطالع ماریب درج و به

تعدیل تعرفه هر موسسه نسبت به برای درصورتیکه بخشی از خدمات توسط موسسه قابل ارائه نباشد، با تصویب هیات امنا  .ه

 . شوداقدام  مطابق بند الف این ماده متناسب با ارزش نسبی آن خدمت در کل درمان

و ارجاع  2پرداخت و یا تسویه نهایی(، بیمارستان نسبت به تکمیل فرم پیوست برای دریافت هزینه خدمات )اعم از پیش .و

 کند. نکی مستقر در بیمارستان اقدام پرداخت کننده به شعبه و یا باجه با

 

 بانک قیطر از درمان نهیهز افتیدر ندیفرا :5 ماده

)بر حسب نرخ خدمات اعالمی  یا یورو دالر نسبت به ارائه صورتحساب دستورالعمل نیا 2شماره  وستیبر اساس پ مارستانیب .أ

 است. یالزام مارستانیفرم توسط ب یبخشها هیکل لی. تکمکند یاقدام م )و یا همراهان بیمار( ماریبه بدر وبگاه موسسه( 

ر اساس خدمات ب نهیهزپرداخت نسبت به  مارستانیمستقر در ب یباجه بانک ایبا مراجعه به بانک و )و یا همراهان بیمار(  ماریب .ب

 .کندیاقدام م وروی ایدالر و  ال،یر صورتحساب به صورت

 یالینسبت به محاسبه معادل ر یبانک مرکز یاز سو یاعالم ETSبر اساس نرخ شعبه بانکی و یا باجه مستقر در بیمارستان  .ج

کل کشور  یدار هنزد خزان یرا به حساب درآمد اختصاص یالیر %100اقدام و معادل  صورتحساب در یتعرفه خدمات اعالم

 .کندیم زیوار

به  نسبتی بانک مرکز یاز سو یاعالم ETSباشد، بانک بر اساس نرخ  الیبه صورت ر یپرداخت ایاسکناس و  کهیدر صورت .د

حساب درآمد اختصاصی  .کند یکل کشور اقدام م یدار نزد خزانه یبه حساب درآمد اختصاص یزیوار زانیمحاسبه تعرفه و م

 شود. س شعبه معرفی میتوسط موسسه به رئی

 به خزانه و یزیوار نیصورتحساب و حسب مورد نسبت به ماش نییبخش پا لیدرمان نسبت به تکم نهیبانک پس از وصول هز .ه

 .کندیصورتحساب اقدام م یو امضا مهر

 

  :خارجی بیماران به درمانی خدمت درآمد کردهزینه نحوه-6 ماده

 دانشگاه و موسسه است، مگر یسالمت تابع مقررات حاکم بر پرداخت عموم یگرپرداخت به پزشک و پرسنل در بخش گردش .أ

 اعمال شده باشد. جیرا یدستورالعمل نسبت به پرداختها نیدر ا ییاستثنا آنکه

بر اساس و با لحاظ پلکان  یبدون هرگونه سقف ولرسانی به بیمار خارجی برای این پزشکان خدمتدرآمد از محل  یپرداخت .ب

 وابط خواهد بود.مقررات و ض

ریزی نماید که تنها در صورت وجود ظرفیت مازاد )درصورتیکه در ارائه خدمت به بیماران رئیس موسسه باید بنحوی برنامه .ج

الملل داخلی تداخلی پیش نیاید و این مسئله در هیات امنا دانشگاه و موسسه تصویب شده باشد( نسبت به پذیرش بیماران بین

 اقدام نماید. 
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موسسه خواهد بود تا نسبت به پرداخت  سیرئ اریدر اختالمللی ارائه خدمت به بیماران بین یافتیدرصد از کل در 1ف سقتا  .د

. هرگونه دیاند، استفاده نما اقدام کرده یخارج مارانیکه نسبت به ارائه خدمت به ب ریاعم از پرستار و مد پرسنل پاداش به

 مارانی. در هر حال اخذ تعرفه مازاد بر تعرفه خدمت به بورد اشاره ممنوع استارج از سقف مخ رانیو مد پرسنل پرداخت به

 .ستین مجاز یخارج

ای توسعه و خرید تجهیزات سرمایه را صرف یخارج مارانیاز ب یافتیدرصد از کل در 20موسسه مکلف است حداقل  سیرئ .ه

  .دینما مارستانیب نگیهتل ارتقای مدرن و

 المللی باید به موسسه جهت اجرای مفاد این دستورالعمل اختصاص یابد. مت به بیماران بینکل درآمد حاصل از ارائه خد .و

 

 : رسانی اطالع – 7 ماده

 اعالم کند: زبان مربوطهمکلف است اطالعات زیر را دقیقا بر روی وبگاه موسسه به زبان انگلیسی و موسسه  .أ

 کل هزینه درمان  .1

 د درمان به بیمار ارائه خواهد کرد. خدماتی که موسسه در صورت نیاز در فراین .2

 شود حسب مورد با تصمیم رئیس موسسههتلینگ، برند و کیفیت تجهیزاتی که حین درمان به بیمار ارائه می .3

 کنند. ارائه می IPDسابقه علمی پزشکان و جراحانی که خدمات را در بخش  .4

 اقدام کند. الملل نیب مارانیبه ب ییپاسخگو یبرا خاص لیمیا اینسبت به اعالم شماره تلفن ثابت و  تواند یم مارستانیب .ب

مکلف است نسبت به  موسسه وبگاه خود اعالم کند. در هر حال یرا بر رو ریاطالعات ز یابیبه منظور بازار تواندی موسسه م  .ج

ت پزشکی ابالغی المللی در موسسامطابق دستورالعمل ضوابط فعالیت واحد بیماران بین در وبگاه یخدمات اعالم هیارائه کل

 .وزارت بهداشت اقدام کند

 امکانات هتلینگ اقامتی مخصوص بیماران خارجی .1

  مارستانیو همراهان در ب ماریدر طول اقامت ب یالملل نیمکالمه ب نهیامکان و هز .2

 مارستانیارز در بانک مستقر در محوطه ب ریامکان تسع .3

 ونیزیتلو ایق و در اتا یدر لپ تاپ شخص wifi نترنتیامکان استفاده از ا .4

 یکیالکترون یشخص لیاستفاده وسا یامکان استفاده از برق با ولتاژ مختلف برا .5

  صیپس از ترخ ماریبه ب یمدارک پزشکارائه  .6

 یالملل نیارائه به فرد ثالث ب یبرا ماریبه ب یالملل نینمونه صورتحساب ب .7

 آن نهیفرودگاه و هز ایرفت و برگشت به هتل و  نیامکان تام .8

 رانیبه ا یمسافرت یزایجهت اخذ و ماریارائه شرح خدمات و دعوتنامه به ب امکان .9

 نظارت: -8 ماده

 خدمات قابل ارائه به گردشگران سالمت مطابق هاینرخمرکز نسبت به درج  یوبگاه اختصاص جادیمراکز مشمول موظفند با ا .أ

 ورا به معاونت درمان وزارتخانه ارسال  مصوبهای نرخاقدام کنند. دانشگاه مکلف است تمام  دستورالعمل نیا 4ماده  ضوابط

 خود ثبت کند. یاطالعات یها مطابق دستورالعمل در سامانه
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سپاس است. عدم  سامانه و ارسال آنها به یاطالعات یها در سامانه یخارج مارانیخدمات به ب هیموسسه مکلف به درج کل .ب

 شود. می یخارج مارانیغو مجوز ارائه خدمت به بموجب اخطار و ل سامانه مذکوربه  یخارج مارانیب یدرمان اطالعات ارسال

 .استامنا  اتیمصوب ههای نرخ یو نظارت بر حسن اجرا شیدانشگاه مسئول پا یاداره نظارت و اعتبار بخش .ج

 اقتصاد درمان معاونت درمان و ادارات نظارت و اعتبار یواحدها ،گردشگران سالمتای تعرفه اتیبه شکا یدگیمرجع رس  .د

 هها خواهد بود.دانشگا یبخش

و  یدر هر موسسه اقدام و در اعتباربخش یدرمان سمیتور یدرآمدها کرد نهیهز یبازرسان وزارت مکلف هستند نسبت به بررس .ه

 لحاظ کنند. یدرمان سمیمجوز تور دیو تمد لغو ای

 آنها خواهند بود. یریگیموظف به پ یدانشگاهو نظارت  یجز تخلفات مراکز مشمول بوده و ادارات اعتبارسنج لیموارد ذ .و

 هیات امنا از سقف تعرفه مصوبخارج  یهرگونه وجه افتیدر  1

 یرسم دیهرگونه وجه بدون ارائه رس افتیرد 2

 سالمت در خارج از بیمارستان خدمات در ازای هرگونه وجه  افتیدر 3

 دهنده خدمات سالمت  موسسات و مراکز ارائه نیب یمال یهرگونه تبان 4

 مقررات: سایر :9 ماده

نسبت به ارائه خدمت با  ،یالملل نیب مارانیو جذب حداکثر ب یابیو به منظور بازار یدر قالب تعرفه ابالغ تواند یوسسه مم .أ

خود اقدام کند  گاهیموارد در پا نیا غاتینسبت به انجام تبل تواندیبرند اقدام کند. موسسه م یپزشک زاتیتجه ایو  برند یدارو

 .ستیبر تعرفه درج شده در وبگاه ن تعرفه مازاد شیبه افزا مجازی ول

از آن کشور  ماریبپذیرش جهت  خارج از کشور یمارستانهایامنا نسبت به عقد قرارداد با ب اتیه بیبا تصو تواند یموسسه م .ب

 امنا خواهد بود. اتیتابع مصوبه ه مذکور . نحوه پرداخت در قراردادکند اقدام

دمات سالمت به مرکز دیگری ارجاع دهد. مرکز ثالث مجاز به دریافت هزینه از تواند بیمار را به منظور دریافت خموسسه می .ج

 ه بیمار خارجی انجام خواهد گرفت. دهندبیمار نیست و جبران کلیه خدمات مرکز ثالث با مسئولیت و توسط موسسه پذیرش

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمسازمان که مجوز  یو مسافرت یگردشگر ینسبت به عقد قرارداد با شرکتها تواند یموسسه م .د

 اقدام کند. دستورالعمل نیمقررات ا ریسا تیبا رعای را دارند، گردشگر

 به یمتیق ضینسبت به تبع یمشخصات فرد ریو سا یتمکن مال ایو  یبر حسب محل اقامت گردشگر خارج تواند یدانشگاه نم .ه

 اقدام کند. ینحو هر

نامه ضوابط تابع مقررات و قوانین مربوطه از جمله آیین یردولتیغ یستانهاماریبارائه خدمت و دریافت هزینه خدمات در  .و

فعالیت واحد بیماران بین الملل در موسسات پزشکی است. لکن کلیه موسسات پزشکی برای دریافت هزینه خدمات به صورت 

 و مقررات مربوطه اقدام کنند.های مجاز با رعایت قوانین اند صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافیالمللی مکلفارز بین

 

 یخ ابالغ الزم االجرا است.رماده تصویب و از تا 9این دستورالعمل در 
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 (1شماره)پیوست 

 سالمت به بیماران بین المللیخدمات  ی برخیشنهادینرخ و شناسنامه پ

 تعرفه به دالر خدمات ارائه شده شرح کد کدملی ردیف

1 602126 

، Deep Sclerectomyعمل گلوکوم به روش بسته شامل 

Visco Sclerectomy ،Canaloplasty  و
Trabecolotomy360 

  -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
لوازم  -دارو  -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی

 پزشکی
1600 

 انجام عمل کاتاراکت با کارگذاری لنز؛ به هر روش 602235 2
 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -لزحمهحق ا

 -دارو  -رادیوگرافی  -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 
 لوازم پزشکی

1500 

 جراحی استرابیسم بر روی سه عضله یا بیشتر 602405 3
  -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه

 لوازم پزشکی -دارو  -رادیوگرافی -آزمایشگاه -ودکاردیوگرافیالکتر
2000 

 (DCRداکریوسیستورینوستومی) 602685 4
 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه

 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 
 لوازم پزشکی -دارو

1100 

5 500030 

نفرولیتوتومی، درآوردن سنگ یا عمل جراحی ثانویه برای سنگ 
یا عارضه دار شده بدلیل ناهنجاری مادرزادی کلیه یا درآوردن 

 سنگ بزرگ )شاخ گوزنی( که لگن و لگنچه کلیه پر کند

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 
3000 
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6 501350 

پروستاتکتومی؛ سوپراپوبیک، یا رتروپوبیک کامل یا نیمه کامل 
یک یا دو مرحله ای شامل کنترل خونریزی بعد از عمل در طی 

آتوتومی، کالیبراسیون مرتبــه اول بستـری، کامل )وازکتومی، مه
دیالتاسیون مجرای ادرار و اورتروتومی داخلی را شامل و یا 
 شود(می

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 
3000 

 کامل( TURPا )جراحی پروستات از طریق مجر 501351 7
 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه

 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 
 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 

3500 

8 501305 
اکسیزیون واریکوسل یا بستن وریدهای اسپرماتیک برای 

 با ترمیم فتق واریکوسل؛ از راه شکم

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
سونوگرافی  -رادیوگرافی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _
1300 

 ترمیم فتق مختنق یا استرانگوله؛ هر نوع 402176 9
 -هزینه اتاق عمل -رهمشاو -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه

 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 
 لوازم پزشکی -دارو

1300 

10 401175 
انسیزیون و درناژ آبسه آپاندیس یا پریتونیت ناشی از آن 

 )آپاندکتومی(

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -تری ویزیت بس

 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 
1700 

11 401520 
هموروئیدکتومی داخلی و خارجی ساده یا مشکل وسیع با یا بدون 

 فیشرکتومی 

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -اردیوگرافیالکترودک -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو
1300 
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12 401821 
کوله سیستکتومی با اکسپلور کلدوک با یا بدون کالنژیوگرافی با 

 کولدوکوانتروستومی

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -شگاهآزمای -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 
3500 

13 500575 
سیستواورتروسکوپی، با یا بدون شستشو و تخلیه لخته ها فراوان 

 و با یا با بدون کاتتریزاسیون حالب )عمل مستقل( 

ویزیت  -هزینه اتاق عمل -مشاوره -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -وگرافیالکترودکاردی -بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 
900 

 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل  100160 14
 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه

 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 
 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 

1500 

15 501820 

هیسترکتومی کامل از راه شکم، شامل واژینکتومی ناقص، با 
برداری غدد لنفاوی پاراآئورتیک و لگنی، با یا بدون درآوردن نمونه

 لوله )ها(، با یا بدون درآوردن تخمدان)ها(

 -هزینه اتاق عمل -رهمشاو -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
 -رادیوگرافی -پاتولوژی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _سونوگرافی 
2800 

16 502170 
مراقبت روتین مامایی، شامل قبل از زایمان، زایمان سزارین و 

 مراقبت بعد از سزارین

 -هزینه اتاق عمل -مشاوره -کمک جراح -هتلینگ -بیهوشی -حق الزحمه
سونوگرافی  -رادیوگرافی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی -ویزیت بستری 

 لوازم پزشکی -دارو _
2800 

17 502155 

مراقبت مامایی روتین، شامل مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان 
واژینال )با یا بدون اپیزیوتومی و یا بدون فورسپس و واکیوم( به 

 هر روش

 -ویزیت بستری  -هزینه اتاق عمل -مشاوره -هتلینگ  -هحق الزحم
لوازم  -دارو _سونوگرافی  -رادیوگرافی -آزمایشگاه -الکترودکاردیوگرافی

 پزشکی
2000 

 

نرخ ارز سامانه نیما این دستورالعمل و  4بند الف ماده مفاد این دستورالعمل از جمله با رعایت چارچوب  خدمت یا خدماتی که در فهرست فوق وجود ندارندتبصره: 

  شود.  اعالمی از طرف بانک مرکزی با نرخ دالر یا یورو تعیین و محاسبه می
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 (2شماره )پیوست 

 

 صورتحساب پرداخت خدمات گردشگری سالمت

شعبه محترم بانک ..................... مستقر در بیمارستان .........................، خواهشمند است نسبت به دریافت معادل 

نام ............................. تبعه کشور ........................ و شماره .............. دالر )به حروف .................... دالر( از بیمار با 

بانک مرکزی را به شماره حساب  ETSگذرنامه ...................... اقدام فرمایید. خواهشمند است معادل ریالی با نرخ 

 ................ واریز فرمایید. داری کل کشور به نام درآمد اختصاصی ........................ نزد خزانه

این صورتحساب در تاریخ .....................) به حروف ..............................( صادر شده است و در روزی غیر از تاریخ 

اهد و یا کارمزد واریز بر عهده بیمار خو اسعارصادره قابل اعتبار نیست. بدیهی است هرگونه هزینه و کارمزد تبدیل 

 بود. 

 IPDامضا و تاریخ متصدی          

 

 تاریخ ................................                    بانک .................... 

 شعبه ...................

 
 واریز به حساب ........

 ............................................................................ریال..........مبلغ واریز به عدد.......................

 ...........................ریال..................................................مبلغ واریز به حروف..........................

 
                    :Depositor           مشخصات واریز کننده:

Name:      Passport No.  

Address: 

Signature:        


