« آئين نامه تعرفههاي خدمات خاص پزشکي قانوني »

بر ا ساس ماده  3قانون ت شکيل سازمان پز شکي قانوني ک شور م صوب  2327/4/72مجلس شوراي ا سالمي بدينو سيله هزينههاي
خدمات خاص پز شکي قانوني با در نظر گرفتن تعرفههاي م صوب وزارت بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکي به شرح زير ت صويب و از
تاريخ ابالغ الزم االجرا است.
ماده  - 1سازمان پزشکي قانوني کشور و کليه ادارات کل ،مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه هاي خدمات خاص پزشکي قانوني در
سال  9316را مطابق تعرفه مو ضوع ماده  2آييننامه از تاريخ ابالغ اخذ و به ح ساب درآمد عمومي ک شور واريز نمايند و کليه آئين
نامه هاي قبلي ملغي االثر ميباشد.
ماده  - 2سازمان پزشکي قانوني کشور مجاز به دريافت تعرفه خدمات خاص پزشکي قانوني به شرح زير بوده و موظف است رسيد
وجوه دريافتي را به مراجعين يا نماينده آنان تحويل نمايد .ضمناً هزينه خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي که به مراکزخارج از سازمان
ارجاع مي شود ،حسب مورد توسط متقاضي به همان مراکز پرداخت ميگردد.
تب صره :چنانچه موارد ارجاعي از مراجع دولتي (بغير از محاکم قضااايي و ضااابطين مربو ه ش باشااند در کليه بندهاي زير تعرفه به
ميزان پنجاه درصد افزايش خواهد يافت.
شرح

رديف

کارشناسي پزشکي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه :
1

تعرفه پيشنهادي
 6931به ريال

توضيحات

080/000

 عمومي اختصاصي زنان اختصاصي مردان000/000

2

کارشناسي روانپزشکي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه

3

تشکيل پرونده جهت بررسي سقط جنين درماني

0

صدور مجوز سقط جنين درماني

000/000

0

کارشناسي پزشکي قانوني بر بالين بيمار در خارج از مراکز پزشکي

800/000

رايگان
منظور  ،گواهي صادر شده در پزشکي قانوني مبني براجازه انجام سقط
درماني است.

قانوني و در محدوده شهر

6

کارشناسي پزشکي قانوني بر بالين بيمار در خارج از مراکز پزشکي

1/000/000

قانوني و خارج از محدوده شهر
7

کارشناسي پزشکي قانوني براي از کار افتادگي

8

کارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين سن

300/000
070/000

رديف

تعرفه پيشنهادي

شرح

 6931به ريال
9

کارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين نقص عضوي

-

کارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين ارش :

380/000

در مورد تعرفه به توضيحات رديف  61مراجعه شود

030/000

انسان
براي مجموع ارش بيش از  %11و کمتر يا مساوي  %52ديه کامل
10

- 1در صورت تعيين نقص عضو فقط تعرفه تعيين شده براي ارش دريافت
شود.

براي مجموع ارش کمتر يا مساوي  %1ديه کامل انسان
براي مجموع ارش بيش از  %1و کمتر يا مساوي  % 11ديه کامل

توضيحات

- 2تعرفه تعيين شده براي ارش مستقل از تعرفه هاي
تعيين شده براي رديف هاي  1و  2است

080/000

انسان
براي مجموع ارش بيش از  %52و کمتر يا مساوي  %21ديه کامل

780/000

انسان
براي مجموع ارش بيش از  %21و کمتر يا مساوي  %111ديه

880/000

کامل انسان
براي مجموع ارش بيش از  %111ديه کامل انسان
11

کارشناسي پزشکي قانوني در مورد رشد جسماني و عقالني

12

بررسي گواهي استعالجي کارکنان قوه قضاييه در مراکز معاينات يا

980/000
مجموع تعرفه
رديف  1و 2
رايگان

کميسيون پزشکي
220/000

13

بررسي گواهي استعالجي پرسنل ساير سازمانها و ادارات

10

کارشناسي صحت مزاج جهت استخدام

10

کارشناسي تطبيقي آالت جرم با نوع صدمه

100/000

16

عکس برداري (فتوگرافي ) از افراد جهت تشکيل پرونده

رايگان

17

راديوگرافي هاي مختلف

18

تفسير کليشه هاي راديوگرافي مجزاي يك ناحيه توسط

مجموع تعرفه
معاينات و آزمايش
هاي انجام شده

بر اساس تعرفه
مصوب وزارت
بهداشت و درمان
30/000

به ازاي افزايش هر ناحيه  91/111ريال اضافه شود تا سقف  651/111ريال

راديولوژيست
19

صرف اعالم نتيجه به مرجع استعالم کننده در خصوص آزمايش

80/000

هايي که در مراکز پزشکي قانوني انجام نمي شود.

چنانچه آزمايشي در بيرون از مراکز پزشکي قانوني انجام و جهت
اعالم به مرجع نياز به اظهار نظرکارشناسي داشت الزم است فقط
تعرفه کارشناسي مربوطه دريافت شود

حوزه تشريح
20

کاور جسد

300/000

21

معاينه جسد و صدور جواز دفن

700/000

22

نگهداري جسد در سردخانه براي هر شبانه روز

رايگان

در صورت درخواست شخصي يا عدم تحويل گرفتن جسد عليرغم اماده
بودن هر شب  511/111ريال

تعرفه پيشنهادي

رديف

شرح

23

موميايي کردن جسد

30/000/000

20

صدور گواهي پزشکي قانوني جهت انتقال جسد به خارج از کشور

1/000/000

توضيحات

 6931به ريال

بدون انجام موميايي
20

صدور گواهي فوت اجساد معاينه شده در پزشکي قانوني

26

اعالم نظر کارشناسي درخصوص علت فوت اجسادي که جواز

رايگان
300/000

دفن آنها در پزشکي قانوني صادر نگرديده است
27

گرافي از جسد

28

کارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين ارش صدمات غيرمسري در

براي اولين بار رايگان از بار دوم به بعد00/000

در صورت نياز به ارجاع به کميسيون مابه التفاوت تعرفه کميسيون
دريافت گردد

رايگان
مطابق تعرفه هاي رديف 61

فوت

حوزه آزمايشگاه
29

آزمايش کامل ادرار در مراجعين سرپايي

30

بيوشيمي ادرار به صورت تك درخواستي سرپايي(خون در ادرار،
پروتئين در ادرار و ) ..

22/000
16/000

31

اندازه گيري هر يك از فلزات سنگين به ازاي هر نمونه

160/000

32

تجسس و تعيين نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعين

000/000

33

تجسس و تعيين ترکيبات آمفتامين و شبه آمفتاميني در ادرار
مراجعين

30

اندازه گيري الکل در هواي تنفسي

30

اندازه گيري الکل در نمونه هاي غير زيستي به ازاي هر نمونه و يا
در خون (مراجعين سرپايي)

36

تعيين نوع مواد مخدر  ،ترکيبات آمفتامين و شبه آمفتاميني در نمونه
هاي غير زيستي به ازاي هر نمونه

37

جستجو و تعيين مقدار هر يك از داروها و سموم معين در نمونه
هاي اخذ شده از افراد زنده به تفکيك در هر نمونه

38

آزمايش کامل سم شناسي از مواد خوراکي و غذايي به ازاي هر
نمونه

39

آزمايش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت

00

آناليز کيفي کربوکسيهموگلوبين در خون

01

بررسي سم شناسي در اجساد به ازاي هر نمونه ارسالي به

000/000
330/000
000/000
000/000
330/000
000/000

800/000
200/000
300/000

حداكثر مبلغ دريافتي  6/011/111ريال

02

بررسي آسيب شناسي در اجساد به ازاي هر نمونه

300/000

حداكثر مبلغ دريافتي  6/011/111ريال

03

بررسي ميکروسکوپي ظاهري موها

100/000

00

تعيين منشأ انساني لکه خون

200/000

00

تجسس و تعيين ماهيت انواع لکه در البسه و سواپ ها در

آزمايشگاه

مراجعين سرپايي يا اجساد به ازاي هر نمونه
06

تعيين گروه خوني اصلي و  RHدر مراجعين سرپايي و لکه ها

100/000
70/000

حداكثر مبلغ دريافتي در هر پرونده  311/111ريال

رديف

شرح

74

اسپرموگرام

00/000

74

RPR

00/000

09

 β .H CGبه روش االيزا

200/000

00

انجام آزمايش  DNA TYPINGبه روش بررسي  STRمولکول DNA

تعرفه پيشنهادي  6931به ريال

2/100/000

به ازاي هر نفر
01

انجام آزمايش  DNA TYPINGبه روش بررسي  DNAميتوکندري به

2/200/000

ازاي هر نفر
02

انجام آزمايش  DNA TYPINGبه روش بررسي  YSTRبه ازاي هر نفر

2/000/000

03

انجام آزمايش  DNA TYPINGبه روش بررسي  XSTRبه ازاي هر نفر

2/000/000

00

تفسير نتايج آزمايش ژنتيك و اعالم نظر کارشناسي پزشکي قانوني به ازاي هر

000/000

پرونده
00

انجام آزمايش  DNA TYPINGبر روي نمونههاي

3/000/000

(استخوان،دندان،مو،بافت و )...به ازاي هر نمونه
06

انجام آزمايش  DNA TYPINGبر روي مدارك ارسالي (شامل

2/000/000

البسه،اشياء،سواپ و آالت قتاله) به ازاي هر نمونه
07

توضيحات

انجام آزمايش  DNA TYPINGبر روي بافت بلوك پارافين به ازاي هر

3/000/000

قطعه
08

تعيين توالي نوکلئوتيدها در هر نمونه (محصول )PCR

1/000/000

09

انجام ساير آزمايشهاي مختلف

بر اساس تعرفه مصوب وزارت
بهداشت درمان

حوزه كميسيون
60

کارشناسي پزشکي قانوني در کميسيون تخصصي

1/700/000

( در مرکز استان يا شهرستان)
61

کارشناسي پزشکي قانوني در کميسيون تخصصي مجدد (در مرکز استان)

2/000/000

62

کارشناسي پزشکي قانوني در کميسيون تخصصي مرکزي (در تهران)

3/800/000

در مواردي كه تعرفه اوليه كارشناسي دريافت گرديده و بنا به تشخيص پزشكي قانوني پرونده به كميسيون پزشكي ارسال ميگردد مابه
التفاوت تعرفه كميسيون تعرفه كارشناسي اوليه اخذ گردد
63

حق ثبت نام شرکت در سمينار داخلي و خارجي

بر اساس تعرفه مصوب وزارت
بهداشت و درمان

60

حق اشتراك شبکه اطالع رساني

60

خدمات آموزشي و پژوهشي

66

آبونمان مجله علمي

بر اساس تعرفه مصوب وزارت
بهداشت و درمان
بر اساس تعرفه مصوب وزارت
بهداشت و درمان
100/000

ماده  -3در صورت تشخيص سازمان پزشکي قانوني کشور درخصوص افرادي که معسر از پرداخت هزينههاي خدمات پزشکي قانوني باشند
رييس سازمان و مقامات مجاز از رف ايشان ميتوانند آنان را از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينههاي مربو ه معاف نمايند.
صادق آملي الريجاني
رييس قوه قضائيه

