
          378,385              410,494                241,216          2/51/161/34547,236جذب ید تیروئید#704600

            907,320             984,300               578,400          1316331,312,200اسكن تیروئید با ید #704605

         2,423,240          2,628,900            1,544,800         16793,504,600اسكن تمام بدن با ید رادیواكتیو#704610

          mci13852,835,000         1,249,600             2,126,500           1,960,280 10درمان پركاري تیروئید تا #704615

          mci161063,488,400        1,537,600            2,616,600           2,412,080 15درمان پركاري تیروئید تا #704620

         mci181173,925,800        1,730,400             2,944,700          2,714,520 20درمان پركاري تیروئید تا #704625

          mci201284,363,200        1,923,200             3,272,800          3,016,960 25درمان پركاري تیروئید تا #704630

        mci22/5139/54,911,300          2,164,800            3,683,950         3,395,940 30درمان پركاري تیروئید تا #704635

mci 50درمان كانسر تیروئید تا #704640
هزینه بستري به صورت جداگانه )

(قابل محاسبه و اخذ می باشد
24/513/5115,351,400         2,358,800           4,014,100             3,700,240          

#704645
بدون ) mci 100درمان كانسرتیروئید تا 

(هزینه بستري
3219136,982,200         3,077,600            5,237,300          4,827,880        

#704650
بدون ) mci 150درمان كانسرتیروئید تا 

(هزینه بستري
4223199,174,600         4,044,000             6,881,900           6,343,800        

#704655
بدون ) mci 200درمان كانسرتیروئید تا 

(هزینه بستري
50262410,929,600        4,817,600            8,198,400           7,557,280        

mci 300 تا 131درمان كانسرتیروئید با ید #704660
هزینه بستري به صورت جداگانه )

(قابل محاسبه و اخذ می باشد
61233813,381,200       5,898,400           10,037,800         9,252,320        

#704665
اسكن قلب با تالیوم یا رادیو داروهاي مشابه 

در یک مرحله
4216269,212,400          4,060,800             6,910,600            6,369,840        

#704670
 Rest and /orاسكن قلب با دو مرحله 

Stress)،Planar)
50242610,940,400         4,822,400            8,206,600           7,564,720        

#704675
اسكن پرفیوژن توام با فونكسیون قلب 

G ated MIBI
50242610,940,400         4,822,400            8,206,600           7,564,720        

        7,564,720           8,206,600            4,822,400         50242610,940,400اسكن پرفیوژن با حركات دیواره#704680

        39/8613/9525/918,749,674       3,856,856         6,563,551         6,049,875(MIBI)اسكن تمام بدن با تالیوم #704685

        5,298,280          5,747,900           3,377,600         3516197,662,600اسكن پاراتیروئید با هر نوع رادیودارو#704690

#704695

لوكالیزاسیون رادیو داروها یا توزیع رادیو 

تصویربرداري از منطقه )دارو در تومور 

(MIBIمحدود از جمله اسكن پستان با 

28/8410/0918/756,330,690        2,790,568           4,748,955        4,377,292       

         7,597,120          8,241,969           4,843,152      50/1320/6429/4910,987,326(منطقه محدود)اسكن گالیوم #704700

       6,735,298          7,307,108          4,293,792        44/416/5227/889,740,952اسكن قشر آدرنال#704705

#704710
 89درمان متاستاز استخوان با استرانسیوم 

(متاسترون)

هرینه رادیودارو به صورت )

جداگانه و براساس قیمت اعالمی 

سازمان انرزي اتمی قابل محاسبه و 

(اخذ می باشد

2006014043,956,000       19,376,000          32,974,000        30,392,800       

#704720
بدون )اسكن پس از تحریک تیروئید 

(TSHاحتساب 
3/811/572/24835,056           368,088             626,404             577,394           

             903,600               980,200                576,000          6421,306,800اسكن تیروئید با تكنسیوم#704725

طب هسته ای



       MIBI22/777/9714/84,998,240        2,203,224           3,749,420         3,455,983اسكن تیروئید با تالیوم یا #704730

#704735
 whole)لنفوم -اسكن مغز استخوان

body)
15/836/219/623,471,228        1,530,104             2,603,902          2,400,155          

          15/836/219/623,471,228        1,530,104             2,603,902          2,400,155(limited)اسكن مغز استخوان#704740

          15/836/219/623,471,228        1,530,104             2,603,902          2,400,155(multiple)اسكن مغز استخوان #704745

         3,120,329          3,385,210            1,989,216        20/588/0812/54,512,780تعیین حجم خون با پالسما#704750

        3,677,105        3,989,282           2,344,176        5124/249/0215/225,318,028مطالعه طول عمر گلبول قرمز با كروم #704755

#704760
مطالعه طول عمر گلبول قرمز در طحال یا 

كبد
24/249/0215/225,318,028        2,344,176           3,989,282        3,677,105        

#704765
سكستراسیون گلبول هاي قرمز در طحال یا 

كبد
24/249/0215/225,318,028        2,344,176           3,989,282        3,677,105        

#704770
میزان ناپدید شدن آهن رادیواكتیو از 

پالسما
24/249/0215/225,318,028        2,344,176           3,989,282        3,677,105        

        3,677,105        3,989,282           2,344,176        24/249/0215/225,318,028جذب آهن رادیواكتیو به گلبول قرمز#704775

#704780
 توزیع و ذخیره آهن رادیواكتیو براي 

سیانوكوباالمین
24/249/0215/225,318,028        2,344,176           3,989,282        3,677,105        

         1,097,777            1,190,941              699,824       7/253/244/011,587,654اسكن طحال به تنهایی#704785

         3,470,620         3,764,950             2,212,400          2313/59/55,019,300اسكن مجاري و غدد لنفاوي#704790

#704795
- هپاتوبیلیري)اسكن مجاري و كیسه صفرا 

(هایدا
14/316/627/693,132,486       1,380,768           2,349,749         2,165,948        

         1,935,164         2,099,368           1,233,640        12/796/116/682,798,712اسكن كبد و طحال#704800

#704805
 (شیلینگ) B12مطالعه جذب ویتامین 

بدون فاكتور داخلی
17/686/1911/493,880,926       1,710,712             2,911,269           2,683,428       

        3,144,848          3,411,867           2,004,872       20/727/2513/474,548,258 با فاكتور داخلیB12مطالعه جذب ویتامین #704810

#704815
 با و بدون B12مطالعات تركیبی جذب 

فاكتور داخلی
26/7711/0215/755,867,370       2,586,304          4,401,315           4,056,957        

          1,789,120           1,940,997            1,140,568       11/84/637/172,587,518اسكن تخلیه معده#704820

        1,847,371           2,004,177            1,177,696       12/195/027/172,671,758(ریفالكس)اسكن برگشت معده به مري#704825

         1,568,531           1,701,669              999,936       10/354/266/092,268,486اسكن دیورتیكول مكل#704830

        2,230,794           2,420,146            1,422,128       14/726/068/663,226,284اسكن خونریزي از دستگاه گوارش تحتانی#704835

         1,422,158           1,542,909               906,640        9/373/286/092,056,806اسكن از غدد بزاقی#704840

        Spect2511145,475,600        2,413,600            4,107,400            3,786,080اسكن استخوان با #704845

#704850

 با هر نوع planarاسكن استخوان 

منطقه محدود مانند جمجمه، )رادیودارو 

(لگن و غیره

14/064/929/143,086,316        1,360,448           2,315,194          2,134,002          

#704855

 تمام بدن، Planarاسكن استخوان 

 Whole Body Bone)اسكلتی عضالنی 

S can)

2110114,595,400         2,025,600             3,447,100           3,177,480        

        1,683,224           1,826,141            1,073,072       11/093/887/212,434,374اسكن براي تعیین مایع در پریكارد#704860

#704865
اسكن آنژیوگرافی از جریان خون قلب با 

 در حال استراحتEFتعیین 
13/075/387/692,864,646       1,262,720            2,148,869         1,980,742         



#704870
 در حال ورزش EFآنژیوگرافی با تعیین 

(بدون احتساب تست ورزش)
17/017/879/143,723,516       1,641,288           2,793,094         2,574,614        

#704875
اسكن انفاركتوس میوكارد با تكنزیوم 

پیروفسفات
11/874/667/212,602,854        1,147,328           1,952,501           1,799,724        

        11/874/667/212,602,854        1,147,328           1,952,501           1,799,724(planar)اسكن انفاركتوس میوكارد#704880

        1,703,539          1,848,165             1,086,016        11/234/187/052,463,750اسكن شنت هاي قلبی#704885

          2,117,080          2,296,700            1,349,600          14773,061,800اسكن پرفیوژن ریه#704890

         2,572,600           2,790,900              1,640,000         17893,720,600با هر روش (تهویه ریوي)اسكن #704895

         flow11/074/126/952,428,650        1,070,544            1,821,835          1,679,269اسكن مغز با تكنزیوم فقط در فاز #704900

#704905
بدون احتساب )Tc99mسیسترنوگرافی یا 

(هزینه پونكسیون مایع نخاعی
11/074/126/952,428,650        1,070,544            1,821,835          1,679,269         

#704910
بدون احتساب ) In-111سیسترنوگرافی یا 

(هزینه پونكسیون مایع نخاعی
30/0110/519/516,587,514       2,903,776           4,941,611           4,554,871        

#704915
 CSF)بررسی نشت مایع مغزي نخاعی 

leakage)
12/354/597/762,709,504         1,194,344            2,032,516          1,873,463        

        1,683,224           1,826,141            1,073,072       11/093/887/212,434,374ارزیابی شنت مغزي#704920

#704925

اسكن جریان خون داخل مغز با 

، Tc یا Tc، HMPAOیدوآمفتامین یا 

ECD یا رادیوداروهاي مشابه با احتساب 

(Brain Perfusion)رادیودارو و كیت 

4016248,769,600        3,865,600           6,578,400          6,063,680         

         15873,277,800        1,444,800            2,458,700          2,266,440(DMSAاستاتیک با )اسكن قشر كلیه ها #704930

#704935

اسكن دینامیک از كلیه ها با مطالعه جریان 

خون عروقی و فانكشن كلیه بدون مداخله 

دارویی

18993,936,600        1,735,200            2,952,900           2,721,960         

#704940
اسكن كلیه با مطالعه جریان عروقی و 

فانكشن كلیه با و بدون تجویز كاپتوپریل
28/4912/7315/766,238,944       2,750,072           4,679,996         4,313,894        

         1,652,650          1,792,942           1,053,568        10/94/286/622,390,148اسكن باقیمانده ادرار در مثانه#704945

#704950
بدون احتساب )اسكن رفالكس میزناي 

(هزینه سوندگذاري
17893,720,600         1,640,000              2,790,900           2,572,600         

#704955
اسكن رفالكس حالب و باقیمانده ادرار در 

مثانه

بدون احتساب هزینه سوند ) 

(گذاري
18/619/169/454,070,790         1,794,352           3,053,565         2,814,744        

         1,626,175         1,764,233            1,036,696        10/723/996/732,351,862اسكن بیضه ها با مطالعه جریان خون عروقی#704960

        1,588,740          1,723,550              1,012,800         10/555/52,297,700(داكریوسیستوگرافی)اسكن مجاري اشكی #704965

#704970

اسكن بخش مركزي آدرنال و یا تمام بدن 

براي تعیین محل فئوكروموسیتوم یا سایر 

MIBGتومورهاي نورواكتودرمال یا 

59/5925/6133/9813,054,932      5,754,520           9,792,898         9,026,768        



#704975
درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و 

32غیره با احتساب رادیو دارو با فسفر 
24/759/2115/545,429,916        2,393,496          4,073,214          3,754,469       

#704980
اسكن با منوكلنال آنتی بادي نشان دار شده 

براي تشخیص تومورها و عفونتها
55/0819/2835/812,090,600         5,329,536          9,069,740          8,359,925       

#704985

اسكن براي بررسی و لكالیزاسیون تومور 

بررسی تمام بدن در چند مرحله )هاي فعال 

(مثال با گالیم

55262912,036,600        5,305,600            9,028,900           8,322,680        

#704990
اسكن با منوكلنال آنتی بادي براي تشخیص 

عفونت
55/0819/2835/812,090,600         5,329,536          9,069,740          8,359,925       

#704995
 با كربن Breath Testتست تنفسی 

14رادیواكتیو 
8/834/354/481,931,472         851,368              1,448,828         1,335,514         

#705000
براي ) براي تشخیص همانژیوم RBCاسكن 

(یک عضو یا بیشتر
16/186/0210/163,549,744       1,564,720            2,662,816          2,454,440         

          2,002,391         2,172,389           1,276,536       13/24/918/292,895,966 قلیاییDMSAاسكن تمام بدن #705005

#705010
اسكن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار 

شده
24/668/6316/035,413,122         2,386,104           4,060,643          3,742,849       

#705015
اسكن با اگونیست گیرنده سوماتواستاتین 

(مثل اوكتروتاید)
61/6521/5840/0713,532,778    5,965,248          10,151,587         9,357,104         

#705020

-Tcاسكن با سایر پپتیدها نظیر 

Bombesin(UBI) ،Tc-

Ubiquicidin ،...

61/6521/5840/0713,532,778    5,965,248          10,151,587         9,357,104         

        2,372,292         2,573,716            1,512,360        15/635/4710/163,430,944تصویربرداري ترمبوز وریدي#705025

        unilateral15/635/4710/163,430,944        1,512,360            2,573,716         2,372,292ونوگرافی#705030

        bilateral18/776/5712/24,120,200          1,816,184            3,090,760           2,848,871ونوگرافی#705035

#705040

براي درمان ) MIBGدرمان 

فئوكروموسیتوم، نوروبالستوم یا تومورهاي 

(مشابه

 (بدون احتساب هزینه بستري) 

هزینه رادیودارو جداگانه و )

براساس قیمت اعالمی سازمان 

(انرژي اتمی قابل محاسبه می باشد

115655025,110,000         11,068,000            18,835,000        17,362,400       

#705045

درمان متاستاز هاي منتشر استخوان با 

تزریق وریدي رادیو دارو هاي مختلف نظیر 

، لوتشیوم 186 و 188، رنیوم 153ساماریوم 

177

هزینه رادیودارو جداگانه و )

براساس قیمت اعالمی سازمان 

(انرژي اتمی قابل محاسبه می باشد

1606010035,100,000         15,472,000           26,330,000         24,269,600       

#705050

درمان اتنخابی متاستاز كبدي با 

رادیوابالسیون )رادیوداروهاي میكروسفر 

(متاستازهاي موضعی داخل كبدي

بدون احتساب هزینه آنژیوگرافی 

هزینه رادیودارو جداگانه ))سلكتیو

و براساس قیمت اعالمی سازمان 

(انرژي اتمی قابل محاسبه می باشد

1606010035,100,000         15,472,000           26,330,000         24,269,600       

#705055

درمان داخل مفصلی با رادیوداروها 

، رنیوم 90رادیوسینووكتومی با ایتریوم )

هزینه پونكسیون داخل مفصلی  (186

جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد

هزینه رادیودارو جداگانه و )

براساس قیمت اعالمی سازمان 

(انرژي اتمی قابل محاسبه می باشد

1606010035,100,000         15,472,000           26,330,000         24,269,600       



#*705060
 بدون FDG تمام بدن با PET-CTاسكن 

FDGاحتساب هزینه پرتوداروي 
1646010435,985,600      15,862,400          26,994,400        24,881,920       

#*705065
 بدون FDG عضله قلب با PET-CTاسكن 

FDGاحتساب هزینه پرتوداروي 
1593812134,997,400      15,427,200          26,254,100         24,198,360       

#*705070
 بدون FDG مغز با PET-CTاسكن 

FDGاحتساب هزینه پرتوداروي 
1593812134,997,400      15,427,200          26,254,100         24,198,360       

#705075
 كلیه ها به روش پزشكی GFRاندازه گیري 

هسته اي
14/737/047/693,223,206        1,420,752            2,417,789         2,228,680        

اسكن به روش اسپكت#705080

در صورت انجام، این كد را به )

ارزش نسبی پایه سایر كدها، اضافه 

(نمائید

7/363/034/331,613,142          711,064                1,210,073            1,115,397          

#705085

با یا بدون ) CTاسكن به روش اسپكت 

attenuation correction)  به مبلغ

مبنا اضافه می شود

9/874/065/812,163,294        953,568             1,622,761           1,495,796        

        PET-CT105208523,139,000       10,200,000             17,358,500        15,999,000 براي اسكن FDG18رادیوداروي 705090*#

#705290
مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع 

درمان

شامل معاینه و شرح حال كامل )

همراه با ثبت در پرونده، بررسی و 

تفسیرگزارش پاتولوژي، 

تصویربرداري هاي پزشكی و 

آزمایش ها، مرحله بندي بیمار و 

تعیین برنامه كلی درمان شامل 

مدالیته هاي درمانی و نحوه تجویز 

(آنها

551,080,000           476,000                810,000                746,800            

#705295

مدیریت درمان رادیوتراپی در حین درمان 

 جلسه كه درمان هاي چند بار 5به ازاي هر 

در روز را نیز شامل می شود و لزومی ندارد 

جلسات درمانی در روزهاي پشت سر هم 

یک تا چهار جلسه باقیمانده در . باشند

انتهاي درمان نیز به عنوان یک مجموعه 

پنج تایی در نظر گرفته می شود

شامل بررسی تصویربرداري ها و )

آزمایش ها، مرور پورتال فیلم، مرور 

دوزیمتري، انجام دوز و پارامترهاي 

 set upدرمانی و مرور تنظیمات یا 

(درمان

33648,000             285,600               486,000              448,080            

#705300
 سیموالتور با گرافی ساده براي دوره كامل 

رادیوتراپی

هزینه رادیولوژي جداگانه قابل ) 

این كد  )(محاسبه و اخذ می باشد

 قابل گزارش، 705305همراه با كد 

(محاسبه و اخذ نمی باشد

5501,080,000           476,000                810,000                746,800            

سیموالتور با سایر روشهاي تصویربرداري#705305

سی تی اسكن، ام ار اي و )

براي  (سونوگرافی و پت اسكن

این كد )دوره كامل رادیوتراپی 

 قابل گزارش، 705300همراه با كد 

(محاسبه و اخذ نمی باشد

151503,240,000          1,428,000             2,430,000            2,240,400          



#705315
طراحی درمان براي یک ناحیه درمانی با 

فیلد ساده براي دوره كامل رادیوتراپی

این كد در طول دوره درمان فقط )

(یكبار قابل محاسبه و اخذ می باشد
303006,480,000          2,856,000            4,860,000            4,480,800         

#705320
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی 

 براي هر جلسهConformalغیر 
1/21/20259,200            114,240                194,400               179,232            

#705325

محاسبات پایه رادیوتراپی شامل دوزیمتري 

و دوزیمتري اختصاصی ارزیابی پارامترهاي 

درمان، تضمین كیفیت انتقال دوز، دوز 

، TDF ،NSDعمقی محور مركزي، 

، Gap ،Off Axis Factorمحاسبات 

فاكتور غیریكنواختی بافت، محاسبات دوز 

سطحی و عمقی پرتوهاي غیریونیزان

این كد به ازاي هر فاز درمانی یک )

(بار قابل گزارش می باشد
101002,160,000           952,000                1,620,000             1,493,600          

#705330

درمان رادیوتراپی بیمار بر روي دستگاه 

شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد فیلدهاي 

درمانی در یک دوره كامل رادیوتراپی

404885,600            390,400                664,400              612,320             

#705335
 سیموالتور با گرافی ساده براي دوره كامل 

رادیوتراپی

تعرفه رادیولوژي مربوطه جداگانه ) 

  ) (قابل محاسبه و اخذ می باشد

 قابل 705340این كد همراه با كد 

(گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد

5501,080,000           476,000                810,000                746,800            

#705340

سیموالتور با سایر روشهاي تصویربرداري 

سی تی اسكن، )براي دوره كامل رادیوتراپی 

(ام ار اي، سونوگرافی و پت اسكن

 قابل 705335این كد همراه با كد )

(گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد
151503,240,000          1,428,000             2,430,000            2,240,400          

#705350
 طراحی درمان براي یک ناحیه درمانی با 

فیلد پیچیده براي دوره كامل رادیوتراپی
404008,640,000          3,808,000            6,480,000            5,974,400         

#705355

طراحی و ساخت شیلدهاي متعدد، استنت، 

 یا بولوس براي دوره كامل biteشیلد 

رادیوتراپی

 قابل 705360این كد همراه با كد ) 

(گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد
5501,080,000           476,000                810,000                746,800            

#705360

طراحی و ساخت شیلد هاي بی قاعده، 

شیلدهاي خاص، جبران كننده، وج، قالب 

 یا مولتی لیف castsیا  (mold)گیري 

براي دوره كامل رادیوتراپی

 705355این كد همراه با كد ) 

قابل گزارش، محاسبه و اخذ 

(نمی باشد

9901,944,000          856,800               1,458,000           1,344,240         

#705370
كانتورینک تومور براي دوره كامل 

رادیوتراپی
121202,592,000          1,142,400             1,944,000            1,792,320         

#705375
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی 

 براي هر جلسهConformalغیر 

 قابل 705380این كد همراه با كد )

(گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد
1/21/20259,200            114,240                194,400               179,232            

#705380
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی 

Conformalبراي هر جلسه 

 قابل 705375این كد همراه با كد )

(گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد
220432,000             190,400                 324,000              298,720            



#705390
كانتورینک ارگان در معرض خطر براي دوره 

كامل رادیوتراپی
9901,944,000          856,800               1,458,000           1,344,240         

#705395

استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک براي 

درمان به ازاي هر  (وریفیكاسیون)تایید 

مورد اجرا

220432,000             190,400                 324,000              298,720            

#705398

محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان 

ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتري و 

دوزیمتري اختصاصی ارزیابی پارامترهاي 

درمان، تضمین كیفیت انتقال دوز، دوز 

، TDF، NSDعمقی محور مركزي، 

، Gap، Off Axis Factorمحاسبات 

فاكتور یكنواختی بافت، محاسبات دوز 

سطحی و عمقی پرتوهاي غیریونیزان

این كد به ازاي هر دوره درمانی )

یكبار قابل گزارش، محاسبه و اخذ 

(می باشد

101002,160,000           952,000                1,620,000             1,493,600          

#705400

محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان 

پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتري و 

دوزیمتري اختصاصی، ارزیابی پارامترهاي 

درمان، تضمین كیفیت انتقال دوز، دوز 

، TDF، NSDعمقی محور مركزي، 

، Gap ،Off Axis Factorمحاسبات 

فاكتور غیریكنواختی بافت، محاسبات دوز 

سطحی و عمقی پرتوهاي غیریونیزان

این كد به ازاي هر دوره درمانی )

(یک بار قابل گزارش می باشد
151503,240,000          1,428,000             2,430,000            2,240,400          

#705404

درمان رادیوتراپی بیمار بر روي دستگاه 

شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد فیلدهاي 

درمانی در یک دوره كامل رادیوتراپی

404885,600            390,400                664,400              612,320             

#705405

درمان رادیوتراپی بیمار بر روي دستگاه 

شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد فیلدهاي 

درمانی در یک دوره كامل رادیوتراپی

مربوط به دستگاهی كه پرتابل ) 

(فیلم و مولتی لیف نداشته باشند
5051,107,000            488,000               830,500              765,400            

#705410

درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روي 

دستگاه شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد 

فیلدهاي درمانی در یک دوره كامل 

رادیوتراپی با دستگاه شتاب دهنده خطی با 

 مگاولت15 مگاولت تا 8 بیش از Bانرژي 

مربوط به دستگاهی كه پرتابل )

(فیلم و مولتی لیف نداشته باشند
5051,107,000            488,000               830,500              765,400            

#705415

درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روي 

دستگاه شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد 

فیلدهاي درمانی در یک دوره كامل 

رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با 

 مگاولت و بیشتر16Cانرژي 

مربوط به دستگاهی كه پرتابل ) 

(فیلم و مولتی لیف نداشته باشند
6061,328,400         585,600               996,600              918,480            



#705420

درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار بر روي 

دستگاه شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد 

فیلدهاي درمانی در یک دوره كامل 

رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با 

 مگاولت15 مگاولت تا 8 بیش از Bانرژي 

مربوط به دستگاهی كه پرتابل ) 

(فیلم و مولتی لیف نداشته باشند
7071,549,800         683,200               1,162,700            1,071,560          

#705425

درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار بر روي 

دستگاه شتاب دهنده خطی به ازاي تعداد 

فیلدهاي درمانی در یک دوره كامل 

رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با 

 مگاولت و بیشتر16Cانرژي 

مربوط به دستگاهی كه پرتابل )

(فیلم و مولتی لیف نداشته باشند
8/508/51,881,900          829,600               1,411,850            1,301,180           

#705430
درمان رادیوتراپی ساده بیمار با دستگاه 

كبالت
101221,400             97,600                  166,100                153,080             

#705435
درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار با دستگاه 

كبالت
1/201/2265,680           117,120                 199,320              183,696            

#*705445

سیموالتور با سایر روشهاي تصویربرداري 

سی تی اسكن، )براي دوره كامل رادیوتراپی 

(ام ار اي، سونوگرافی و پت اسكن

151503,240,000          1,428,000             2,430,000            2,240,400          

#*705450

طراحی درمان براي یک ناحیه درمانی با 

استفاده از یک فیلد پیچیده براي دوره 

كامل رادیوتراپی

5555011,880,000         5,236,000            8,910,000            8,214,800          

#*705455
كانتورینک تومور براي دوره كامل 

رادیوتراپی
333307,128,000          3,141,600             5,346,000           4,928,880        

#705460
مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی 

IMRTبراي هر جلسه 
2/52/50540,000              238,000                405,000               373,400            

#*705465
كانتورینک ارگان در معرض خطر براي دوره 

كامل رادیوتراپی
252505,400,000           2,380,000             4,050,000            3,734,000         

#*705470

استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک براي 

درمان به ازاي هر  (وریفیكاسیون)تایید 

مورد اجرا

220432,000             190,400                 324,000              298,720            

#*705475

- ، شامل هیستوگرام دوزIMRTمحاسبات 

حجم براي بافت هدف و تعیین تحمل نسبی 

ارگان هاي حیاتی

252505,400,000           2,380,000             4,050,000            3,734,000         

#*705480

 IMRTدرمان رادیوتراپی بیمار با دستگاه 

به ازاي تعداد جلسات درمانی در یک دوره 

كامل رادیوتراپی

5005011,070,000          4,880,000             8,305,000           7,654,000          

#705505

درمان براكی تراپی بیمار بر روي دستگاه 

HDR (دوز باال)  براي )به ازاي هر جلسه

 درصد تعرفه مربوطه MDR ،70دستگاه 

(قابل اخذ می باشد

130013028,782,000      12,688,000          21,593,000         19,900,400         

#705510

 براكی تراپی سیلندر واژینال و ركتال شامل 

قراردادن اپلیكاتور، محاسبات فیزیک 

براكی تراپی و دوزیمتري وصل به دستگاه 

براكی تراپی بابت هر جلسه

303006,480,000          2,856,000            4,860,000            4,480,800         



#705515

براكی تراپی سیلندر اوویید واژینال شامل 

قراردادن اپلیكاتور، طراحی درمان سه 

، محاسبات (كانتورینگ و تایید پالن)بعدي 

فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري وصل به 

دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

353507,560,000          3,332,000            5,670,000           5,227,600         

#705520

 براكی تراپی سیلندرتاندوم اویید شامل 

قراردادن اپلیكاتور، طراحی درمان سه 

، محاسبات (كانتورینگ و تایید پالن)بعدي 

فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري وصل به 

دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

5050010,800,000          4,760,000             8,100,000             7,468,000         

#705525

 براكی تراپی مري یا نازوفارنكس یا ریه 

شامل قراردادن اپلیكاتور یا سوزن طراحی 

 (كانتورینگ و تایید پالن)درمان سه بعدي 

محاسبات فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري 

وصل به دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

5050010,800,000          4,760,000             8,100,000             7,468,000         

#705530

 براكی تراپی مجاري صفراوي شامل 

قراردادن اپلیكاتور یا سوزن طراحی درمان 

، (كانتورینگ و تایید پالن)سه بعدي 

محاسبات فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري 

وصل به دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

353507,560,000          3,332,000            5,670,000           5,227,600         

#705535

براكی تراپی سطحی پوستی شامل 

قراردادن اپلیكاتور یا سوزن، طراحی درمان 

، (كانتورینگ و تایید پالن)سه بعدي 

محاسبات فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري 

وصل به دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

303006,480,000          2,856,000            4,860,000            4,480,800         

#705540

غیراز ) براكی تراپی ارگان هاي لگنی 

شامل قراردادن اپلیكاتور یا  (پروستات

سوزن، طراحی درمان سه بعدي 

، محاسبات (كانتورینگ و تایید پالن)

فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري وصل به 

دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

7575016,200,000         7,140,000              12,150,000           11,202,000          

#705545

براكی تراپی بافت نرم سرگردن و اندام ها 

شامل قراردادن اپلیكاتور یا سوزن طراحی 

، (كانتورینگ و تایید پالن)درمان سه بعدي 

محاسبات فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري 

وصل به دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

353507,560,000          3,332,000            5,670,000           5,227,600         



#705550

براكی تراپی پروستات شامل قراردادن 

اپلیكاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدي 

، محاسبات (كانتورینگ و تایید پالن)

فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري وصل به 

دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

105105022,680,000        9,996,000             17,010,000           15,682,800       

#705555

 براكی تراپی مغز شامل قراردادن اپلیكاتور 

یا سوزن طراحی درمان سه بعدي 

، محاسبات (كانتورینگ و تایید پالن)

فیزیک براكی تراپی و دوزیمتري وصل به 

دستگاه براكی تراپی بابت هر جلسه

707015,120,000         6,664,000             11,340,000           10,455,200        

#*705610
 انجام درمان رادیوتراپی حین جراحی 

(IORT) با اشعه ایكس

براي محاسبه فیزیک پزشكی كد )

( را گزارش نمایید705400
2308015050,490,000        22,256,000          37,875,000        34,910,800        

#*705615
 انجام درمان رادیوتراپی حین جراحی 

(IORT) با الكترون

براي محاسبه فیزیک پزشكی كد )

( را گزارش نمایید705400
2809019061,506,000        27,112,000            46,139,000         42,527,600       

#*705620
انجام درمان رادیوتراپی به روش 

استریوتاكتیک به ازاي هر جلسه درمان

براساس استاندارد وزارت )

 (بهداشت درمان و آموزش پزشكی

براي محاسبه فیزیک پزشكی كد )

( را گزارش نمایید705400

34610024676,064,400       33,529,600         57,060,600         52,593,680     

#*705650

استفاده از هایپرترمی خارجی به صورت 

موضعی یا تمام بدن در درمان رادیوتراپی و 

شیمی درمانی؛ به ازاي هر جلسه

9/536/52,087,100          920,000                 1,565,650          1,443,100           

#706000OCT 609,058             660,752             388,272          4/021/72/32880,848(شامل كلیه هزینه ها) یک چشم            

#706005OCT 1,021,955           1,108,630               651,464        6/773/872/91,477,980(شامل كلیه هزینه ها) دو چشم          

           338,058            366,754               215,512           2/230/891/34488,916اسكن كان فوكال یک چشم#706010

          555,857              603,007             354,344           3/682/011/67803,898اسكن كان فوكال دو چشم#706015

#706020UBM1,250,634         1,356,795              797,280        8/253/34/951,808,730 هر یک از چشم ها         

#*706030
اندازه گیري سلول هاي قرنیه یا اسپكوالر 

؛ هر دو چشم(ECC)مایكروسكوپی 
41/52/5877,500           386,800              658,250             606,740             

#*706035

شامل توپوگرافی، )تصویربرداري قرنیه 

، اُرب اسكن و Itrace، Zoywaveپنتاكم، 

؛ هر چشم(سایر موارد مشابه

3/51/52766,800            338,000               575,200              530,200             

            227,760               247,100                145,200            1/50/51329,400تست دید بُعد و عمق چشم؛ هر دو چشم706040*#

#*706045
تست ارزیابی میزان اشک؛ هر دو چشم به 

هر روش

هزینه كیت به طور جداگانه قابل )

(محاسبه و اخذ می باشد
2/21/50/7478,980           211,120                 359,270             331,196            

            227,760               247,100                145,200            1/50/51329,400؛ هر دو چشمWorthتست 706050*#

#*706055
؛ هر دو (پرده هس)تست هس اسكرین 

چشم
1/50/51329,400            145,200                247,100               227,760            

#*706060
اندازه گیري ضخامت قرنیه با اولتراسوند 

ORA؛ هر چشم
20/51/5440,100              194,000                 330,150              304,300             



#*706065
اندازه گیري ضخامت قرنیه با پاكی متري؛ هر 

دو چشم
10/50/5218,700             96,400                  164,050               151,220              

#*706070

تست ارزیابی عصب چشم در بیماران 

 و یا سایر HTR یا GDXمانند )گلوكوم 

؛ هر چشم(موارد مشابه

3/51/52766,800            338,000               575,200              530,200             

#709005
عكسبرداري فضاي اپیدورال، تحت هدایت 

رادیولوژیک مانیتورینگ و تفسیر و گزارش
42/51/5872,100             384,400               654,150              603,020             

#709010

پورتوگرافی ترانس هپاتیک از طریق 

پوست، ارزیابی همودینامیک تحت هدایت 

(انجام و تفسیر)رادیولوژیک 

12842,613,600         1,152,000              1,960,400            1,807,200          

#709020
درمان ترانس كاتتر، انفوزیون؛ به هر روش 

روش به همراه نظارت و تفسیر
67452214,590,800        6,431,200            10,944,200          10,088,960        

#709035

خارج كردن مكانیكی مواد انسدادي اطراف 

كاتتر ورید مركزي یا ورید جداگانه تحت 

(انجام و تفسیر)هدایت رادیولوژیک 

11742,397,600        1,056,800             1,798,400           1,657,840         

#709040

خارج كردن مكانیكی مواد انسدادي داخل 

ورید مركزي یا داخل كاتتر با هدایت 

(انجام و تفسیر)رادیولوژیک 

5321,090,800           480,800               818,200              754,240            

#709060

خارج كردن جسم خارجی داخل عروقی از 

طریق كاتتر و از راه پوست با هدایت 

(انجام و تفسیر)رادیولوژیک 

211474,573,800        2,016,000              3,430,700          3,162,600          

#+*709070

ارائه تصویر سه بعدي به همراه گزارش 

آنالیز و محاسبات كمی تصاویر براي سی تی 

 MRI، PET/CT، SPECT/CTاسكن، 

همراه با پردازش بعدي بر روي تصاویر با 

دستگاه تصویربرداري، كالیبراسیون و 

تنظیم پارامترهاي تصویر برداري و نظارت 

حین تصویر برداري

661,296,000          571,200                972,000               896,160             

#+*709072

بازسازي و ارائه نقشه تصویري و كمی 

 و پرفیوژن و محاسبات MRSمتابولیكی

كمی خارج از دستگاه و باز سازي تصاویر 

تخصصی در تصویر برداري هاي مغزي 

Stroke، Tumor، seizure شامل 

ارزیابی تاریخچه بیماري و ثبت فرم 

نوروسایكولوژیكو، پردازش دیتا، آنالیز 

آماري دیتا خارج دستگاه، تهیه تصاویر 

نهایی، اعتبار سنجی كیفی و كمی تصاویر و 

تفسیر فیزیكی آنها در زمان تصویر برداري 

و زمان آنالیز، تهیه و تایید گزارش تكنیكی 

و لوكالیزاسیون و لترالیزاسیون نواحی 

فعالیت

20204,320,000          1,904,000              3,240,000            2,987,200         



#+*709074

 و FMRIباز سازي و ارائه تصاویر عملكردي 

DTI شامل ارزیابی نوروسایكولوژیک و ،

ثبت فرم مربوطه، ارائه آزمون عملكردي به 

بیمار در حین تصویربرداري، پردازش دیتا، 

آنالیز آماري دیتا خارج دستگاه، تهیه 

تصاویر نهایی، اعتبار سنجی كیفی و كمی 

تصاویر و تفسیر فیزیكی آنها در زمان 

تصویر برداري و زمان آنالیز، تهیه و تایید 

گزارش تكنیكی و لوكالیزاسیون و 

لترالیزاسیون نواحی فعالیت

36367,776,000         3,427,200           5,832,000          5,376,960        

#+709095

استفاده از استریوتاكسی به منظور 

كارگذاري سیم قبل از عمل جراحی یا انجام 

بیوپسی پستان

هزینه سیم به طور جداگانه قابل ) 

(محاسبه می باشد
155103,294,000         1,452,000             2,471,000            2,277,600         

#+709100

استفاده از ماموگرافی به منظور كارگذاري 

سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی 

پستان

هزینه سیم به طور جداگانه قابل )

(محاسبه می باشد
6241,317,600          580,800               988,400             911,040              

 همراه با ونوگرافیIVCفیلتر#709105
هزینه ست فیلتر جداگانه قابل )

(محاسبه و اخذ می باشد
75502516,335,000       7,200,000              12,252,500         11,295,000         

        IVC50351510,881,000         4,796,000            8,161,500            7,523,800خارج كردن فیلتر #709106


