
  
 

  »هاي خدمات خاص پزشکي قانوني آئين نامه تعرفه« 
 

هـاي   مجلس شوراي اسالمي بدينوسيله هزينـه  ۲۷/۴/۱۳۷۲قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب  ۳بر اساس ماده 
تصويب و ، درمان و آموزش پزشکي به شرح زير  هاي مصوب وزارت بهداشت خدمات خاص پزشکي قانوني با در نظر گرفتن تعرفه

  .از تاريخ ابالغ الزم االجرا است
سازمان پزشکي قانوني کشور و کليه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظفنـد تعرفـه هـاي خـدمات خـاص پزشـکي        - ۱ماده 

نـد  نامه از تاريخ ابالغ اخذ و به حساب درآمد عمومي کشور واريـز نماي  آيين ۲را مطابق تعرفه موضوع ماده  ۴۱۳۹قانوني در سال 
  .باشد و کليه آئين نامه هاي قبلي ملغي االثر مي

سازمان پزشکي قانوني کشور مجاز به دريافت تعرفه خدمات خاص پزشکي قانوني به شرح زير بوده و موظـف اسـت    - ۲ماده 
ه به مراکزخـارج  ضمناً هزينه خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي ک. رسيد وجوه دريافتي را به مراجعين يا نماينده آنان تحويل نمايد

  .گردد از سازمان ارجاع مي شود، حسب مورد توسط متقاضي به همان مراکز پرداخت مي
باشند در كليه بندهاي زير تعرفـه  ) بغير از محاكم قضايي و ضابطين مربوطه (چنانچه موارد ارجاعي از مراجع دولتي  -۳ماده 

  .به ميزان پنجاه درصد افزايش خواهد يافت
  
  

 توضيحات  ۹۴تعرفه مصوب  شرح رديف

 حوزه معاينات

  
     ۱           

  :کارشناسي پزشکي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه 
  عمومي -
  اختصاصي زنان  -
 ناختصاصي مردا -

  
۰۰۰/۳۰۰ 

 

  ۰۰۰/۳۲۰ كارشناسي روانپزشكي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه  ۲

  رايگان سقط جنين درمانيتشكيل پرونده جهت بررسي  ۳

گواهي صادر شده در پزشكي قانوني مبني بر ،  منظور  ۰۰۰/۴۰۰ صدور مجوز سقط جنين درماني ۴
 . اجازه انجام سقط درماني است

کارشناسي پزشکي قانوني بر بالين بيمار در خارج از مراكز پزشكي  ۵
 قانوني و در محدوده شهر

۰۰۰/۶۵۰  

بر بالين بيمار در خارج از مراكز پزشكي  كارشناسي پزشكي قانوني ۶
 قانوني و خارج از محدوده شهر

۰۰۰/۸۵۰  

  



  

  
 

  

 توضيحات  ۹۴تعرفه مصوب  شرح رديف

  ۰۰۰/۳۰۰ کارشناسي پزشکي قانوني براي از کار افتادگي ۷

  ۰۰۰/۵۲۰ کارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين سن ۸

مراجعه  ۱۰درمورد تعرفه به توضيحات رديف  - عضويکارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين نقص  ۹
 شود

۱۰ 

  :کارشناسي پزشکي قانوني براي تعيين ارش 
 ديه كامل انسان% ۱براي مجموع ارش كمتر يا مساوي 

در صورت تعيين نقص عضو فقط تعرفه تعيين  -۱  ۰۰۰/۲۰۰
  .شده براي ارش دريافت شود

هاي تعرفه تعيين شده براي ارش مستقل از تعرفه  -۲
 .است ۲و  ۱تعيين شده براي رديف هاي 

ديه كامل %  ۱۰و كمتر يا مساوي % ۱براي مجموع ارش بيش از 
 انسان

۰۰۰/۲۵۰ 

ديه كامل % ۲۵و كمتر يا مساوي % ۱۰براي مجموع ارش بيش از 
 انسان

۰۰۰/۳۵۰ 

ديه كامل % ۵۰و كمتر يا مساوي % ۲۵براي مجموع ارش بيش از 
 انسان

۰۰۰/۵۵۰ 

ديه كامل % ۱۰۰و كمتر يا مساوي % ۵۰براي مجموع ارش بيش از 
 انسان

۰۰۰/۶۵۰ 

 ۰۰۰/۷۵۰ ديه كامل انسان% ۱۰۰براي مجموع ارش بيش از 

  ۲و  ۱مجموع تعرفه رديف  کارشناسي پزشکي قانوني در مورد رشد جسماني و عقالني ۱۱

معاينات يا بررسي گواهي استعالجي كاركنان قوه قضاييه در مراكز  ۱۲
 كميسيون پزشكي

  رايگان

  ۰۰۰/۱۸۰ ها و اداراتبررسي گواهي استعالجي پرسنل ساير سازمان ۱۳

مجموع تعرفه معاينات و  کارشناسي صحت مزاج جهت استخدام ۱۴
 آزمايش هاي انجام شده

 

  ۰۰۰/۱۲۰ کارشناسي تطبيقي آالت جرم با نوع صدمه  ۱۵

  رايگان افراد جهت تشكيل پروندهاز ) فتوگرافي (عکس برداري  ۱۶

بر اساس تعرفه مصوب  راديوگرافي هاي مختلف ۱۷
 وزارت بهداشت  و درمان

 

تفسير کليشه هاي راديوگرافي مجزاي يك ناحيه توسط  ۱۸
 راديولوژيست

۰۰۰/۲۵  
  

- ريال اضافه  ۰۰۰/۲۰به ازاي افزايش هر ناحيه 

 ريال ۰۰۰/۱۲۵شود تا سقف 

صرف اعالم نتيجه به مرجع استعالم كننده در خصوص آزمايش هايي  ۱۹
  . كه در مراكز پزشكي قانوني انجام نمي شود

 

۰۰۰/۶۰  
  

چنانچه آزمايشي در بيرون از مراكز پزشكي 
قانوني انجام و جهت اعالم به مرجع نياز به 

كارشناسي داشت الزم است فقط اظهار نظر
 ودتعرفه  كارشناسي مربوطه دريافت ش



 
 
 

 توضيحات      ۹۴تعرفه مصوب  شرح رديف

  حوزه آزمايشگاه
    ۰۰۰/۲۰ آزمايش کامل ادرار در مراجعين سرپايي ۲۸
    ۰۰۰/۱۵ ... )خون در ادرار، پروتئين در ادرار و (صورت تك درخواستي سرپاييبيوشيمي ادرار به  ۲۹
    ۰۰۰/۸۰ اندازه گيري هر يك از فلزات سنگين در مايعات بدن ۳۰
    ۰۰۰/۳۵۰ تجسس و تعيين نوع مواد مخدر  در ادرار در مراجعين  ۳۱
    ۰۰۰/۴۵۰ مراجعينتجسس و تعيين  تركيبات آمفتامين و شبه آمفتاميني در ادرار  ۳۲
    ۰۰۰/۲۵۰ اندازه گيري الكل در هواي تنفسي ۳۳
مراجعين (نمونه هاي غير زيستي به ازاي هر نمونه و يا در خون  اندازه گيري الكل در ۳۴

 )سرپايي

۰۰۰/۳۲۰    

تعيين نوع مواد مخدر ، تركيبات آمفتامين و شبه آمفتاميني در نمونه هاي غير زيستي به  ۳۵
 نمونهازاي هر 

۰۰۰/۵۰۰    

جستجو و تعيين مقدار هر يك از داروها و سموم معين در نمونه هاي اخذ شده از افراد  ۳۶
 زنده به تفكيك در هر نمونه

۰۰۰/۲۵۰    

    ۰۰۰/۴۰۰ آزمايش كامل سم شناسي از مواد خوراكي و غذايي به ازاي هر نمونه ۳۷
    ۰۰۰/۶۵۰ آزمايش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سميت ۳۸
    ۰۰۰/۱۵۰ در خون جسد COتعيين  ۳۹
 ۰۰۰/۵۴۰حداكثر مبلغ دريافتي   ۰۰۰/۱۸۰ بررسي سم شناسي در اجساد به ازاي هر نمونه ارسالي به آزمايشگاه ۴۰

 ريال

 ۰۰۰/۵۴۰حداكثر مبلغ دريافتي   ۰۰۰/۱۸۰ بررسي آسيب شناسي در اجساد به ازاي هر نمونه ۴۱

 توضيحات  ۹۴تعرفه مصوب  شرح رديف

 حوزه تشريح

  ۰۰۰/۲۵۰ كاور جسد ۲۰

  ۰۰۰/۵۰۰ معاينه جسد و صدور جواز دفن ۲۱

در صورت درخواست شخصي يا عدم   رايگان نگهداري جسد در سردخانه براي هر شبانه روز  ۲۲
تحويل گرفتن جسد عليرغم آماده 

 ريال۰۰۰/۴۰۰بودن جهت تحويل

  ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ موميايي کردن جسد  ۲۳

  ۰۰۰/۷۰۰ صدور گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد به خارج از كشور بدون انجام موميايي ۲۴

  رايگان صدور گواهي فوت اجساد معاينه شده در پزشکي قانوني ۲۵

قانوني اعالم نظر کارشناسي درخصوص علت فوت اجسادي که جواز دفن آنها در پزشکي  ۲۶
 صادر نگرديده است

درصورت نياز به ارجاع به كميسيون   ۰۰۰/۳۰۰
مابه التفاوت تعرفه كميسيون دريافت 

 گردد

  رايگان گرافي از جسد ۲۷



 ريال

   ۰۰۰/۱۵۰ ظاهري موها بررسي ميكروسكوپي ۴۲

    ۰۰۰/۵۰ تجسس اسپرم در جسد به ازاي هر نمونه ۴۳
    ۰۰۰/۵۰ تعيين گروه خوني جسد ۴۴
    ۰۰۰/۱۵۰ تعيين گروه خون  لكه ۴۵
    ۰۰۰/۲۵۰ تجسس اسپرم در البسه و سواپ ها در مراجعين سرپايي در هر پرونده ۴۶
    ۰۰۰/۳۵ در مراجعين سرپايي RHتعيين گروه خوني اصلي و  ۴۷
    ۰۰۰/۴۰ اسپرموگرام ۴۸
۴۹ RPR  ۰۰۰/۳۰    
۵۰ B .H CG ۰۰۰/۲۰۰ به روش االيزا    
به ازاي هر  DNAمولكول  STR به روش بررسي  DNA TYPING انجام آزمايش  ۵۱

 نفر

۰۰۰/۶۰۰/۱    

    ۰۰۰/۸۰۰/۱ ميتوكندري به ازاي هر نفر DNA به روش بررسي  DNA TYPING انجام آزمايش  ۵۲
    ۰۰۰/۰۰۰/۲ به ازاي هر نفر YSTRبه روش بررسي   DNA TYPINGانجام آزمايش  ۵۳
    ۰۰۰/۰۰۰/۲ به ازاي هر نفر XSTRبه روش بررسي   DNA TYPINGانجام آزمايش  ۵۴
    ۰۰۰/۴۰۰ تفسير نتايج آزمايش ژنتيك و اعالم نظر كارشناسي پزشكي قانوني به ازاي هر پرونده ۵۵
به  ...)استخوان،دندان،مو،بافت و(هاي بر روي  نمونه DNA TYPINGانجام آزمايش  ۵۶

 ازاي هر نمونه

۰۰۰/۵۰۰/۲    

شامل البسه،اشياء،سواپ و (بر روي مدارك ارسالي  DNA TYPINGانجام آزمايش  ۵۷
 به ازاي هر نمونه) آالت قتاله

۰۰۰/۱۰۰/۲    

    ۰۰۰/۰۰۰/۲ بر روي بافت بلوك پارافين به ازاي هر قطعه DNA TYPINGانجام آزمايش  ۵۸
    ۰۰۰/۰۰۰/۱ تعيين توالي نوكئوتيدها در هر نمونه ۵۹
بر اساس تعرفه مصوب  هاي مختلفانجام ساير آزمايش ۶۰

  وزارت بهداشت درمان
  

 
 

 
 

  

 توضيحات      ۹۴تعرفه مصوب  شرح رديف

 حوزه كميسيون
  كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي  ۶۱

 )در مركز استان يا شهرستان( 

۰۰۰/۴۰۰/۱  

  ۰۰۰/۸۰۰/۱ )در مركز استان(كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي مجدد  ۶۲

  ۰۰۰/۸۰۰/۲ )در تهران(كارشناسي پزشكي قانوني در كميسيون تخصصي مركزي  ۶۳

گردد مابه التفاوت تعرفه كميسيون و كارشناسي دريافت گرديده و بنا به تشخيص پزشكي قانوني پرونده به كميسيون پزشكـي ارســـال ميدر مواردي كه تعرفه اوليه 
 تعرفه كارشناسي اوليه اخذ گردد



 
 
 
 

هاي خدمات پزشکي قانوني  در صورت تشخيص سازمان پزشکي قانوني کشور درخصوص افرادي که معسر از پرداخت هزينه -۴ماده 
  .هاي مربوطه معاف نمايند توانند آنان را از پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه باشند رييس سازمان و مقامات مجاز از طرف ايشان مي

  
  

  صادق آملي الريجاني
  قضائيهرييس قوه 

 توضيحات      ۹۴تعرفه مصوب  شرح رديف

 ساير موارد
اساس تعرفه مصوب بر  حق ثبت نام شركت در سمينار داخلي و خارجي ۶۴

 وزارت بهداشت و درمان

 

بر اساس تعرفه وزارت  حق اشتراك شبكه اطالع رساني ۶۵
آوري ارتباطات و   فن
 اطالعات

 

بر اساس تعرفه مصوب  خدمات آموزشي و پژوهشي ۶۶
 وزارت بهداشت و درمان

 

  ۰۰۰/۱۵۰ آبونمان مجله علمي  ۶۷


