
            662,704            718,989             422,488          4/361/273/09958,446(بدون تزریق)سی تی اسکن مغز #702000

           777,818           843,872             495,872         5/121/63/521,124,928(با تزریق)سی تی اسکن مغز #702005

         1,262,391          1,369,570             804,784        8/323/025/31,825,740(با و بدون تزریق)سی تی اسکن مغز #702010

#702015
بدون )سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال 

(تزریق
8/323/025/31,825,740        804,784             1,369,570          1,262,391         

#702020
با )سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال 

(تزریق
9/493/446/052,082,510         917,968              1,562,185          1,439,932        

#702025
با و )سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال 

(بدون تزریق
14/245/179/073,124,818        1,377,416           2,344,067         2,160,627         

#702030
ساجیتال یا -سی تی اسکن مقاطع کرونال 

ابلیک
8/323/025/31,825,740        804,784             1,369,570          1,262,391         

#702035
سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع 

(با و بدون تزریق)ظریف 
7251,539,000          678,400              1,154,500           1,064,120           

#702040
یک - سی تی اسکن صورت و سینوس

بدون تزریق (کرونال یا اگزیال)جهت 
4/361/273/09958,446          422,488             718,989            662,704            

#702045
یک - سی تی اسکن صورت و سینوس 

جهت با تزریق
5/141/613/531,129,302         497,800              847,153            780,842           

#702050
یک - سی تی اسکن صورت و سینوس 

جهت با و بدون تزریق
7/472/175/31,642,140          723,864             1,231,870          1,135,435        

#702055
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون 

تزریق
4/361/273/09958,446          422,488             718,989            662,704            

#702060
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با 

تزریق
4/981/453/531,094,742         482,568             821,233            756,944           

#702065
سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با 

وبدون تزریق
7/472/175/31,642,140          723,864             1,231,870          1,135,435        

#702070
دو جهت - سی تی اسکن صورت و سینوس 

بدون تزریق
8/323/025/31,825,740        804,784             1,369,570          1,262,391         

#702075
دو جهت - سی تی اسکن صورت و سینوس 

با تزریق
9/493/446/052,082,510         917,968              1,562,185          1,439,932        

#702080
دو جهت - سی تی اسکن صورت و سینوس 

با و بدون تزریق
14/25/293,115,800         1,373,440           2,337,300         2,154,392        

97سی تی اسکن 



#702085
سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای 

میکروآدنوم
4/721/373/351,037,610          457,384             778,375           717,441            

#702090
هر جهت و بدون  )سی تی اسکن اوربیت 

(تزریق
4/492/142/35982,530           433,088             737,015             679,368           

           696,425           755,552             443,976          4/591/672/921,007,208(با تزریق- هر جهت )سی تی اسکن اوربیت #702095

#702100
با و - هر جهت )سی تی اسکن اوربیت 

(بدون تزریق
7/12/884/221,556,388       686,048              1,167,502           1,076,154          

#702105

پوستریور - سال-سی تی اسکن اوربیت 

فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون 

تزریق

4/851/763/091,064,286         469,136              798,369            735,891           

#702110
پوستریور - سال-سی تی اسکن اوربیت 

فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق
7/12/884/221,556,388       686,048              1,167,502           1,076,154          

#702115

سال پوستریور فوسا -سی تی اسکن اوربیت

داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق 

گوش

9/583/735/852,100,870          926,056              1,575,945         1,452,631         

#702120
بدون - دوجهت )سی تی اسکن اوربیت 

(تزریق
5/731/973/761,257,984        554,520              943,676            869,820            

           888,710             964,182             566,568        5/851/834/021,285,308(با تزریق- دو جهت)سی تی اسکن اوربیت #702125

#702130
 سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون 

تزریق
9/072/846/231,992,762        878,416              1,494,883         1,377,871        

#702135
یک جهت و - سی تی اسکن گوش داخلی

(استخوان پتروس)بدون تزریق 
3/651/142/51801,954            353,504             601,591              554,501            

            511,856            555,349             326,328           3/360/672/69740,286یک جهت با تزریق- سی تی اسکن گوش#702140

#702145
یک جهت با و بدون - سی تی اسکن گوش

تزریق
5/141/14/041,132,056         499,024               849,244            782,739          

#702150
سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و 

(استخوان پتروس)آگزیال 
6/081/94/181,335,852       588,848            1,002,098           923,658           

#702155
سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا 

(در دو جهت)
6/081/94/181,335,852       588,848            1,002,098           923,658           



           848,904               921,016                541,200        5/581/424/161,227,744دو جهت با تزریق- سی تی اسکن گوش#702160

#702165
دو جهت با و بدون - سی تی اسکن گوش

تزریق
8/532/176/361,876,824       827,320              1,407,936          1,297,700          

در یک جهت-سیسترنوگرافی مغز#702170
برای تزریق اینتراتکال کد )

( گزارش گردد600960
5/31/63/71,164,780         513,440              873,770            805,372           

در دو جهت- سیسترنوگرافی مغز#702175
برای تزریق اینتراتکال کد )

( گزارش گردد600960
6/51/74/81,429,920         630,320              1,072,680           988,696           

#702180
دو طرفه برای - گازمه آتوسیسترنوگرافی 

گوش داخلی
5/851/834/021,285,308        566,568             964,182             888,710           

#702185
سی تی اسکن فک پایین یا باال، اگزیال با 

بازسازی ساجیتال و کرونال
6/731/715/021,480,788        652,744             1,110,842           1,023,867         

#702190
 اگزیال و TMJسی تی اسکن سری کامل 

کرونال و ساجیتال
8/652/715/941,900,476         837,736            1,425,654         1,314,061          

#702195
سی تی اسکن سری گوش برای پیوند 

کوکلئه با فیلمهای زوم
7/222/624/61,584,360        698,384             1,188,500           1,095,491          

           758,066            822,443             483,280         4/991/563/431,096,362بدون تزریق- سی تی اسکن گردن#702200

           830,986             901,556             529,768         5/471/713/761,201,824با تزریق- سی تی اسکن گردن#702205

        1,271,533          1,379,515               810,624        8/372/625/751,838,970با و بدون تزریق- سی تی اسکن گردن#702210

           830,986             901,556             529,768         5/471/713/761,201,824سی تی اسکن دینامیک گردن#702215

#702220
 2یک جهت - سی تی اسکن حنجره

میلیمتری و بدون تزریق
3/651/142/51801,954            353,504             601,591              554,501            

#702225
 2یک جهت - سی تی اسکن حنجره 

میلیمتری و با تزریق
4/331/572/76950,184            418,840              712,776            656,996           

#702230
 2یک جهت - سی تی اسکن حنجره 

میلیمتری و با و بدون تزریق
6/432/214/221,411,668         622,264              1,058,962          976,083           

           830,986             901,556             529,768         5/471/713/761,201,824دو جهت- سی تی اسکن حنجره #702235

           741,748            804,746              472,880        4/881/423/461,072,764بدون تزریق- سی تی اسکن ریه و مدیاستن#702240

           857,871             930,716              546,904         5/651/893/761,240,704با تزریق- سی تی اسکن ریه و مدیاستن#702245

#702250
با و بدون - سی تی اسکن ریه و مدیاستن

تزریق
8/42/635/771,845,558       813,528             1,384,457         1,276,088         



#702255
با تزریق - سی تی اسکن مدیاستن یا ریه

دینامیک
5/731/973/761,257,984        554,520              943,676            869,820            

#702260

سی تی اسکن باقـدرت تفکیک 

یا سی تی اسکن با قدرت  (HRCT)باال

بدون - (UHRCT)تفکیک فوق العاده 

تزریق

5/581/424/161,227,744        541,200                921,016               848,904           

#702265

سی تی اسکن باقـدرت تفکیک باال 

(HRCT )  یا سی تی اسکن با قدرت

با تزریق- (UHRCT)تفکیک فوق العاده 

6/351/454/91,398,060         616,280               1,048,790          966,664           

#702270

سی تی اسکن باقـدرت تفکیک 

یا سی تی اسکن با قدرت  (HRCT)باال

با و بدون - (UHRCT)تفکیک فوق العاده 

تزریق

9/552/317/242,101,896         926,536             1,576,784         1,453,321         

#702275
سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن 

و صورت
11/813/78/112,594,754       1,143,776           1,946,471          1,794,111           

           888,710             964,182             566,568        5/851/834/021,285,308بدون تزریق- سی تی اسکن شکم#702280

           966,973          1,049,078              616,456        6/372/194/181,398,492با تزریق- سی تی اسکن شکم#702285

          1,516,510         1,645,276              966,792        9/993/436/562,193,264با و بدون تزریق-سی تی اسکن شکم#702290

         1,295,840          1,405,886               826,120        8/532/675/861,874,124بدون تزریق- سی تی اسکن شکم و لگن#702295

        1,368,760          1,484,999              872,608        9/012/826/191,979,586با تزریق- سی تی اسکن شکم و لگن#702300

#702305
با و بدون - سی تی اسکن شکم و لگن

تزریق
14/024/399/633,080,322        1,357,816           2,310,723          2,129,851         

           830,986             901,556             529,768         5/471/713/761,201,824بدون تزریق- سی تی اسکن لگن#702310

           887,180             962,521             565,592        5/841/834/011,283,094با تزریق- سی تی اسکن لگن#702315

        1,377,871         1,494,883              878,416        9/072/846/231,992,762با و بدون تزریق-سی تی اسکن لگن#702320

#702325

 میلی متری هر یک از اعضاء 4 و 2بررسی 

هر یک به تنهایی - با یا بدون تزریق- شکم 

پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق )

(کلیوی

3/651/142/51801,954            353,504             601,591              554,501            



#702330
بدون تزریق ماده - سی تی اسکن لگن

حاجب یا لگن استخوانی
5/31/543/761,165,104          513,584             874,016             805,595           

#702335
 میلی متری اعضاء انفرادی و 2 و 4بررسی 

(کبد)با تزریق دینامیک - اختصاصی شکم
5/471/713/761,201,824         529,768             901,556             830,986           

         1,017,824            1,104,260             648,880         6/72/14/61,472,040آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازی ها#702340

#702345
بدون - سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

تزریق
4/51/413/09988,686          435,816              741,669             683,615           

#702350
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

بدون تزریق- (توراسیک
4/51/413/09988,686          435,816              741,669             683,615           

#702355
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

بدون تزریق- (سرویکال
4/51/413/09988,686          435,816              741,669             683,615           

#702360
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

بدون تزریق- (لومبر
4/51/413/09988,686          435,816              741,669             683,615           

#702365
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

با تزریق- (لومبر
4/941/263/681,086,912         479,120               815,368            751,528           

#702370
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

با تزریق- (توراسیک
4/941/263/681,086,912         479,120               815,368            751,528           

#702375
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

با تزریق- (سرویکال
4/941/263/681,086,912         479,120               815,368            751,528           

#702380
با - سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

تزریق
4/941/263/681,086,912         479,120               815,368            751,528           

#702385
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

با و بدون تزریق- (توراسیک
7/271/855/421,599,588       705,112               1,199,962           1,106,010            

#702390
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

با و بدون تزریق- (سرویکال
7/271/855/421,599,588       705,112               1,199,962           1,106,010            

#702395
ناحیه )سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

با و بدون تزریق- (لومبر
7/271/855/421,599,588       705,112               1,199,962           1,106,010            

#702400
با و - سی تی اسکن دو مهره یک دیسک

بدون تزریق
7/271/855/421,599,588       705,112               1,199,962           1,106,010            



#702405
- سری)سی تی اسکن فضای بین مهره ای 

هر کدام جداگانه- (گردنی، پشتی، کمری
1/180/430/75258,930           114,136               194,235             179,035            

#702410
سی تی اسکن مایلو یک جهت برای دو 

مهره و یک دیسک

برای تزریق اینتراتکال کد )

( گزارش گردد600960
10/255/22,231,280        983,520              1,673,720          1,542,816         

           683,615             741,669              435,816          4/51/413/09988,686سی تی اسکن هر سگمان از اندام#702415

           683,615             741,669              435,816          4/51/413/09988,686سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست#702420

           745,442            808,765              475,240          4/91/253/651,078,110سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست#702425

#702430
سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با 

کنتراست
5/811/484/331,278,342       563,504              958,973           883,889          

           683,615             741,669              435,816          4/51/413/09988,686سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست#702435

           745,442            808,765              475,240          4/91/253/651,078,110سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست#702440

#702445
سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون 

کنتراست
5/811/484/331,278,342       563,504              958,973           883,889          

#702450
سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با 

زانو
4/991/563/431,096,362         483,280             822,443            758,066           

            676,710            734,164              431,408          4/461/622/84978,696در یک جهت- سی تی اسکن هر مفصل#702455

#702460
سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون 

(دانسیتومتری)استخوان 
6/081/94/181,335,852       588,848            1,002,098           923,658           

#702465

پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی 

بدون تزریق یا با تزریق )تی اسکن 

(دینامیک و تاخیری

6/491/894/61,426,680         628,888             1,070,240           986,458           

#702470
اضافه بر هزینه )بازسازی متال آرتیفکت 

(سی تی اسکن اصلی
1/720/80/92376,488          165,952              282,412             260,322            

#702475
اضافه بر هزینه سی تی )بازسازی هر ناحیه 

(اسکن اصلی
1/720/80/92376,488          165,952              282,412             260,322            

            424,192              460,221              270,432           2/790/782/01613,494یک جهت با حق تزریق- سیالو سی تی#702480

#*702485
 64سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور 

اسالیس یا بیشتر عروق کرونر قلب

برای بررسی عروق کرونر قلب، )

 64سی تی آنژیوگرافی کمتر از 

(اسالیس قابل گزارش نمی باشد

68274114,909,400        6,572,000            11,184,100          10,309,000         



#*702490
سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور برای 

بررسی سایر عروق یک طرفه یا دو طرفه
4015258,775,000        3,868,000           6,582,500          6,067,400          

#702495
سی تی آنژیوگرافی کاروتید 

(اکستراکرانیال)
11/974/867/112,623,914        1,156,608            1,968,291          1,814,288        

          1,920,403         2,083,413           1,224,256      12/675/147/532,777,382سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال#702500

#702505
جهت دهنده )سی تی آنژیوگرافی کلیه 

(کلیه
11/974/867/112,623,914        1,156,608            1,968,291          1,814,288        

         1,750,627          1,899,226             1,116,024       11/554/696/862,531,844سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک#702510

        1,555,232         1,687,273              991,472        10/253/726/532,249,262سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی#702515

         1,493,027          1,619,787               951,816        9/843/576/272,159,298سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان ها#702520

#702525
سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب 

وباماده حاجب
9/843/576/272,159,298        951,816               1,619,787          1,493,027         

#702530
سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با وبدون 

مقاطع بعدی-ماده حاجب
9/843/576/272,159,298        951,816               1,619,787          1,493,027         

#702535
سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون 

ماده حاجب
9/843/576/272,159,298        951,816               1,619,787          1,493,027         

#702540

 تمام High Resolutionسی تی اسکن 

بدون - ( میلی متری 5)ریه در یک نفس 

تزریق

5/061/973/091,109,646          489,128              832,389           767,256           

#702545
سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات 

(Pulmo CT)ظرفیتهای تنفسی 
6/292/284/011,380,294        608,432              1,035,421           954,392           

        1,814,288          1,968,291            1,156,608        11/974/867/112,623,914سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد#702550

#702555
سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن 

(Xenon CT)با گاز گزنون - بافتی
13/155/347/812,882,574       1,270,624            2,162,321          1,993,137         

#702560
هر ارگان - سی تی اسکن اندوسکوپی

(VirtualE ndoscopy)
12/214/967/252,676,510        1,179,792           2,007,745          1,850,656         


