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 محاسبه می گردد.تقریبی توضیحات :هزینه خدمات ارائه شده بر اساس دالر به نرخ روز 

 لایر270/000 : 1400/06/29دالر محاسبه شده به نرخ روز   

Description: The cost of services provided on the dollar at the current rate is calculated. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Name قیمت به دالر 
Prices in dollars 

 قیمت به ریال
Price Rial 

 نام خدمت

Micro- 444 120/000/000 میکرو 

Follicle puncture 444 120/000/000 پانچرفولیکول 

Sonohystrography 14 3/750/000 سونو هیستروگرافی 

Ovum diagnosis of follicular fluid 74 20/000/000 تشخیص تخمک از مایع فولیکولی 

Embryo culture for more than 4 days 18 5/000/000 روز 3کشت جنین بیش از  

Vaginal Ultrasound 8 2/000/000 سونو واژینال 

Sperm analysis by cabriolet 2 540/000 آنالیز اسپرم به روش کروکی 

Embryo transfer 93 25/000/000 انتقال جنین 

Preparation of embryos for transfer 3 964/000 آماده سازی جنین برای انتقال 

Freezing embryos less than three days 67 18/000/000 فریز جنین کمتر از سه روز 

Embryos frozen for more than three days 74 20/000/000 فریز جنین بیش از سه روز 

Processed egg 195 52/839/100 ذوب تخمک 

Detection of sperm from testicular tissue 54 14/500/000 تشخیص اسپرم از بافت بیضه 

Sperm Analysis 2 540/000 آنالیز اسپرم 

Freezing sperm frozen 44 12/000/000 انجماد فریز اسپرم 

Thawed embryos 48 13/000/000 ذوب جنین 

Cyst aspiration 65 17/500/000 تخلیه کیست 

Thawed sperm 13 3/564/210 ذوب اسپرم 

Freezing testicular tissue 54 14/500/000 انجماد بافت بیضه 

IUI 65 17/500/000 IUI 

Extended freeze more than a year 15 4/000/000 تمدید فریز بیش از یکسال 

Laser 11 3/000/000 لیزر 

total 1807 488/197/310 مجموع 
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Service Name قیمت به دالر 
Prices in dollars 

 قیمت به ریال
Price Rial 

 نام خدمت

Caesarean section with baby 222 60/000/000 سزارین با نوزاد 

Caesarean section with out baby 204 55/000/000 سزارین بدون نوزاد 

Caesarean section twise 252 68/000/000 سزارین دو قلو 

Caesarean section  trigeminy 278 75/000/000 سزارین سه  قلو 

Delivery with baby 178 48/000/000 زایمان با نوزاد  

Delivery with out baby 156 42/000/000 زایمان بدون نوزاد 

Delivery twise 189 51/000/000 زایمان دو قلو 

Delivery trigeminy 211 57/000/000 سه قلو زایمان  

Curettage 111 30/000/000 کورتاژ 

cureage 111 30/000/000 کوراژ 

Diagnostic curettage 111 30/000/000 کورتاژ تشخیصی 

RP 207 56/000/000 RP 

CRP 222 60/000/000 CRP 

Ectopic pregnancy 193 52/000/000 EP 

Cerclage 111 30/000/000 سرکالژ 

Ovarian Cysts 193 52/000/000 کیست تخمدان 

Hysterectomy 222 60/000/000 هیسترکتومی 

Hysterectomy abdominal 222 60/000/000 هیسترکتومی از راه شکم  

Myomectomy  abdominal 222 60/000/000 میومکتومی از راه شکم 

PCB 111 30/000/000 PCB 

Hysteroscopy 215 58/000/000 هیستروسکوپی 
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 Service Name  به دالرقیمت  

Price in dollars 

 قیمت به لایر

Price Rial 

 نام خدمت

Baby and mother visit 18 4/960/000 نوزاد و مادر تیزیو  

Second day visit 15 4/060/000 روز دوم تیزیو  

Last day visit 12 3/150/000 روز آخر تیزیو  

General practitioner visit 2 582/000 یپزشک عموم تیزیو  

Visit to a specialist 

doctor 
پزشک متخصص تیزیو 700/000 2  

Normal bed 29 7/860/000 یتخت عاد  

NICU bed 119 32/000/000 تخت NICU 

Baby bed 29 7/860/000 تخت نوزاد 

 


