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بسمه تعالی
همکاران شنوایی شناس سراسر کشور

تعرفــه هــای پیشــنهادی انجمــن  هــای علمــی شــنوایی شناســی ایــران وانجمن شــنوایی شناســان 
ایــران بــرای اجــرا در ســال 1400 بــه شــرح زیــر بــه اســتحضار مــی رســد؛ بدیهــی اســت ایــن 
دســتورالعمل بــه جهــت ایجــاد یکپارچگــی و وحــدت رویــه در ارائــه خدمــات و جلوگیــری از تضییــع 
حقــوق همــکاران شــنوایی شــناس، شــرکتهای طــب کار، کارخانجــات صنعتــی بــوده و اجــرا و تعهــد 

بــه آن توســط همــکاران شــنوایی شــناس در سراســر کشــور الزامــی اســت.

تعریف خدمت :  انجام ادیومتری AC در تمام فرکانسها
ــه  ــات الزم ب ــا 5 و درج مالحظ ــماره 1 ت ــداول ش ــرح ج ــه ش ــوب ب ــه مص ــوب : تعرف ــه مص تعرف

ــد. ــتحضار میرس اس

جدول مشاره 1 : تعرفه مصوب سال 1400 )تومان( برای همکاراین که بصورت 
پرکیس فعالیت میمنایند.

بدون دستگاه و بدون 
با دستگاه و بدون با دستگاه و با پروانهپروانه

پروانه )پیشنهادی(
بدون دستگاه و با 
پروانه )پیشنهادی(

13850267302029020290

   
• پیشــنهاد میشــود همــکاران بــا عقــد قــرارداد و توافــق بــا شــرکتهای طــب کار، یــک حداقــل مبلــغ 
دریافتــی را بــه عنــوان مبلــغ پایــه دریافتــی روزانــه معــادل 35 نفــر در روز مقــرر نماینــد و بــه ازای 

تعــداد مراجعــه بیــن 1 تــا 35 نفــر در روز، مبلــغ پرکیــس معــادل 35 نفــر را دریافــت نماینــد.
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جدول مشاره 2 : تعرفه پیشهنادی جهت همکاراین که متایل به اخذ قرارداد اب 
حقوق اثبت ماهیانه دارند. 

نحوه ارائه خدمت
مبلغ دریافتی ماهیانه

)برای معاینات تعداد 0 تا 
حداکثر35 نفر در هر روز(

مبلغ دریافت بابت پرکیس از 
نفر 36م به بعد که به حقوق 

ماهیانه اضافه میشود

500000010000بدون دستگاه و بدون پروانه

700000014000با دستگاه و با پروانه

600000012000با دستگاه و بدون پروانه

600000012000بدون دستگاه و با پروانه

سایر مالحظات 
 

AC ــی ــا ســنجش آســتانه راه هوای ــات حفاظــت شــنوایی بصــورت روتیــن صرف • در پروســه معاین

بــرای همــه جامعــه هــدف انجــام مــی شــود و ارائــه خدمــت مضاعــف بــر خدمــت تعریفــی فقــط 
ــان  ــر ایش ــب کار ب ــص ط ــوی متخص ــری AC از س ــام ادیومت ــس از انج ــه پ ــرادی ک ــورد اف در م
ارجــاع در نظــر گرفتــه مــی شــود،لحاظ مــی گردد.حــق الزحمــه ســایر خدمــات شــنوایی شناســی 
ــرای  ــت ب ــوب وزارت بهداش ــه  مص ــق تعرف ــاری و...(مطاب ــای گفت ــتBC،آزمون ه ــام شده)تس انج
کــد خدمــت انجــام شــده محاســبه و اخــذ مــی گردد.انجــام هرگونــه تســت تکمیلــی فقــط در محــل 
دفتــر ارزیابــی شــنوایی شناســی بــا تجهیــزات الزم و دارای مجــوز از ســازمان  نظــام پزشــکی قابــل 

انجــام اســت.
• معاینــه اتوســکوپی توســط پزشــک تیــم معاینــه انجــام میشــود و نتایــج آن در محــل مخصــوص 
در پرونــده پزشــکی طــب کار درج میشــود. همچنیــن معاینــه اتوســکوپی در خــالل تســت شــنوایی 
بــه تشــخیص ادیولوژیســت بــر اســاس شــواهد بالینــی موجــود هرجــا کــه الزم باشــد انجــام شــده 
و نتیجــه آن در صــورت لــزوم در گــزارش تســت و توصیــه هــای احتمالــی منعکــس میشــود و بدلیــل  
اختیــاری بــودن در ایــن خصــوص حــق الزحمــه جداگانــه دریافــت نمــی گــردد. در صورتیکــه شــرکت 
طــب کار درخواســت اتوســکوپی بــه صــورت الزامــی بــرای همــه پرســنل را از ادیولوژیســت داشــته  
باشــد، مشــمول دریافــت حــق ویزیــت بــه شــرح جــدول شــماره 3 بــوده و گــزارش آن بــرای تمامــی 

افــراد بصــورت جداگانــه لحــاظ میشــود.

• در صــورت انجــام مصاحبــه کارشناســی شــامل تاریخپــه گیــری و ... حــق ویزیــت مطابــق جــدول 
شــماره 3 دریافــت و بــه مبلــغ تعرفــه AC اضافــه گــردد.  
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•ادیولوژیســت متعهــد اســت پــس از انجــام تســت،نتیجه تســت را فقــط یکبــار بــه انتخــاب شــرکت 
طــب کار بصــورت درج اعــداد آســتانه ACدر پرونــده پزشــکی طــب کار یــا بصــورت ادیوگــرام در فــرم 
مــد نظــر شــرکت طــب کار گــزارش نماید.تعــداد گــزارش بــه هــر شــکل و گــزارش بیــش از یکبــار 
نتایج،صرفــا بــا توافــق ادیولوژیســت و کســب حــق الزحمــه توافقــی صــورت پذیرد.اکیــدا خاطــر نشــان 
مــی گــردد؛ بجــز دو مــورد ذکــر شــده،هرگونه ثبــت نتایــج اعــم از درج در ســامانه،نرم افزار هــای طراحی 
شــده و ســایر امــور اداری بــه دلیــل خــارج بــودن از شــرح وظایــف ادیولوژیســت و همچنین امــکان دخل 
و تصــرف در نتایــج گــزارش شــده بــه هیــچ عنــوان توســط ادیولوژیســت مجــاز نیســت و نبایــد انجــام 
شــود و ادیولوژیســت صرفــا مســئول نتایــج گــزارش شــده  در گــزارش اولیــه تســت)اعداد درج شــونده 
در جــدول پرونــده طــب کار یــا رســم ادیوگرام(ممهــور بــه اصــل مهــر ادیولوژیســت مــی باشــد و 
هــر گونــه دخــل و تصــرف در ســایر ســامانه هــا یــا نــرم افــزار هــا یــا منابــع دیگــر گزارش،فقــط بــر 

عهــده تولیــد کننــدگان و اجــرا کننــدگان ایــن ســامانه هــا مــی باشــد.

جدول مشاره 3 : تعرفه مصوب حق ویزیت)تومان( سال 1400

پروانه دار PHDکارشناس ارشد پروانه دارکارشناس  پروانه دار

314003630044600

اعمال تخفیف :

بــا توجــه بــه رایزنــی انجــام شــده بــا انجمنهــای اســتانی شــنوایی شناســی، و بــا توجــه بــه شــرایط 
مختلــف هــر اســتان،  و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات  طــب کار، و  
نیــز در نظــر گرفتــن شــرایط اقتصــادی کشــور، بــه جهــت همــکاری حداکثــری همــکاران شــنوایی 
شــناس بــا شــرکتهای طــب کار، ملــت شــریف ایــران، و کارخانجــات صنعتــی، انجمنهــای اســتانی 
ــن شــرایط مذکــور  ــا در نظــر گرفت ــا خدمــات فــوق را ب ــد ت ــار را دارن ــن اختی شــنوایی شناســی ای
ــد؛  ــه نماین ــا تخفیــف حداکثــری ارائ و رعایــت حــد رضایــت همــکاران شــنوایی شــناس اســتان، ب
ــور از  ــناس در کل کش ــنوایی ش ــکار ش ــط هم ــده توس ــت ش ــه دریاف ــق الزحم ــل ح ــه حداق بطوریک
ــر نباشــد. در چنیــن شــرایطی شــعبه اســتانی انجمــن  ــغ منــدرج در جــدول شــماره 4 و 5 کمت مبال
ــه  ــوب، و ب ــماره 4 و 5،  مص ــداول ش ــن ج ــر گرفت ــا در نظ ــول را ب ــل قب ــه قاب ــف  تعرف ــل و ک حداق
همــکاران اســتان اعــالم مینمایــد. تمامــی قــرارداد هــای همــکاران اســتان میبایســت برابــر یــا بیــش 
از تعرفــه حداقــل بــوده و عقــد قــرارداد بــا تعرفــه کمتــر از تعرفــه حداقــِل تعییــن شــده قابــل قبــول 

نمیباشــد تــا حقــوق ســایر همــکاران تضییــع نشــود.
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جدول مشاره 4 : حداقل دریافیت )تومان(همکاراین که بصورت پرکیس فعالیت 
میمنایند پس از اعمال تخفیف حداکرثی کمرت از این مقدار نباشد.

 بدون دستگاه و بدون
بدون دستگاه و با پروانهبا دستگاه و بدون پروانهبا دستگاه و با پروانهپروانه

10000140001200012000

جدول مشاره 5 : حداقل دریافیت همکاراین که متایل به اخذ قرارداد اب حقوق 
اثبت ماهیانه دارند پس از اعمال تخفیف حداکرثی کمرت از این مقدار نباشد.

)به تومان( 

مبلغ دریافتی ماهیانه)برای معاینات نحوه ارائه خدمت
تعداد 0 تا حداکثر35 نفر در هر روز(

 مبلغ دریافت بابت پرکیس از نفر
 36م به بعد که به حقوق ماهیانه

اضافه میشود

500000010000بدون دستگاه و بدون پروانه

700000010000با دستگاه و با پروانه

600000010000با دستگاه و بدون پروانه

600000010000بدون دستگاه و با پروانه

ــناس در  ــنوایی ش ــکاران ش ــه هم ــس ب ــی پرکی ــقف پرداخت ــف و س ــماره 6 ک ــدول ش ــه ج در ادام
پــروژه هــای طــب کار اســتعالمی از انجمــن هــای علمــی شــنوایی شناســی اســتان هــای مختلــف و 

نمــودار هــای مقایســه ای جهــت اســتحضار آورده مــی شــوند.
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جدول مشاره 6: کف و سقف پرداخیت استاهنای مختلف به همکاران شنوایی 
شناس

سقف پرکیس ادیولوژیست 
طب کار)ریال(

کف پرکیس 
ادیولوژیست طب 

کار)ریال(
نام شهر

180000 40000 اراک 1

200000 40000 آذربایجان شرقی 2

120000 100000 آذربایجان غربی 3
120000 80000 اردبیل 4
120000 100000 اصفهان 5
120000 80000 البرز 6
267000 200000 بوشهر 7
120000 100000 بندرعباس 8
100000 70000 9 تهران
150000 100000 زنجان 10

 45000 سنندج 11
120000 80000 سیستان 12
170000 150000 خراسان رضوی 13
150000 100000 خراسان شمالی 14
270000 100000 خراسان جنوبی 15
100000 50000 خوزستان 16
130000 85000 چهارمحال و بختیاری 17
170000 120000 قزوین 18
110000 80000 قم 19
120000 100000 کرمان 20
70000 40000 کرمانشاه 21

150000 120000 22 کهکلویه و بویر احمد
200000 100000 گلستان 23

 100000 گیالن 24
300000 100000 مازندران 25
100000 50000 همدان 26
110000 70000 یزد 27



8

 نمودار 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ههاایی  ننمموودداارر  ممققااییسسهه  ککفف  وو  سسققفف  پپررددااخختتیی  ببهه  ااددییووللووژژییسستت  پپررووژژهه
ططبب  ککاارر  

(لایر)سقف پرکیس ادیولوژیست طب کار (لایر)کف پرکیس ادیولوژیست طب کار

  منودار 1

 



/http://iranaudiology.org

/http://aaoiran.ir

@aaoiran

@audiology_of_iran

 We are

audiologist 

 We love

audiology

کمیته نظارت 09381069869

روابط عمومی09025566185


