
#704000
MRI ( به عنوان مثالProton) 

iTMGدوطرفه
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704005
MRI( به عنوان مثالproton)  مغز شامل

brainstemبدون ماده حاجب 
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704010

MRI (به عنوان مثالproton )  قفسه

به عنوان مثال برای ارزیابی )صدری 

بدون ماده حاجب (لنفادنوپاتی میدیاستیال

8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704015

MRI ( به عنوان مثالproton)  کانال

spinal و محتویات آن ناحیه سرویکال 

بدون ماده حاجب

8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704020
MRI کانال spinal و محتویات آن ناحیه 

(بدون ماده حاجب )لومبر بدون کنتراست 
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704025

MRI ( به عنوان مثالproton)  کانال

Spinal محتویات آن توراسیک بدون ماده 

حاجب

8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704030
MRI ( به عنوان مثالproton)  لگن بدون

ماده حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704035
MRI اندام فوقانی بازو یا ساعد به غیر از 

مفاصل بدون ماده حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704040
MRI هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده 

حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704045
MRI ( به عنوان مثالproton)  اندام

تحتانی بدون ماده حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704050
MRI ( به عنوان مثالProton)  هر مفصل

اندام تحتانی بدون ماده حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704055
MRI ( به عنوان مثالproton)  شکم

بدون مواد حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

#704060
MRI اوربیت، صورت، و یا گردن بدون ماده 

حاجب
8/342/066/281,835,352       809,040               1,376,828         1,269,024          

MR I 97



#704065
MRI مغز شامل brainstem با ماده 

حاجب
10/353/017/342,275,236       1,002,936            1,706,794          1,573,181         

#704070MRI1,573,181          1,706,794            1,002,936       10/353/017/342,275,236 قفسه صدری با ماده حاجب         

#704075MRI سرویکال spinal1,573,181          1,706,794            1,002,936       10/353/017/342,275,236 با ماده حاجب         

#704080MRI1,573,181          1,706,794            1,002,936       10/353/017/342,275,236 توراسیک با ماده حاجب         

#704085MRI1,573,181          1,706,794            1,002,936       10/353/017/342,275,236 ناحیه لومبار با ماده حاجب         

#704090
MRI ( به عنوان مثالproton)  لگن با

ماده حاجب
10/353/017/342,275,236       1,002,936            1,706,794          1,573,181         

#704095
MRI اندام فوقانی به غیر از مفاصل با ماده 

حاجب
10/353/017/342,275,236       1,002,936            1,706,794          1,573,181         

#704100MRI1,573,181          1,706,794            1,002,936       10/353/017/342,275,236 هر مفصل اندام فوقانی با ماده حاجب         

#704105
MRI به )  اندام تحتانی با ماده حاجب

(protonعنوان مثال 
10/353/017/342,275,236       1,002,936            1,706,794          1,573,181         

#704110
MRI  هر مفصل اندام تحتانی با ماده حاجب

(Protonبه عنوان مثال )
10/353/017/342,275,236       1,002,936            1,706,794          1,573,181         

#704115
MRI  به عنوان مثال ) شکم با مواد حاجب

proton)
10/353/017/342,275,236       1,002,936            1,706,794          1,573,181         

#704120
MRI اوربیت، صورت، و یا گردن با ماده 

حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704125MRI2,179,277        2,364,387          1,389,344        14/333/8610/473,151,818 مغز با و بدون ماده حاجب        

#704130
MRI پستان یک طرفه با و بدون ماده 

حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704135MRI2,614,222        2,836,276           1,666,632       17/194/6312/563,780,864 پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب         

#704140MRI2,179,277        2,364,387          1,389,344        14/333/8610/473,151,818 قفسه صدری با و بدون ماده حاجب        

#704145
MRA قفسه صدری شامل میوکارد با و 

بدون ماده حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704150MRI2,179,277        2,364,387          1,389,344        14/333/8610/473,151,818 سرویکال با و بدون ماده حاجب        

#704155MRI2,179,277        2,364,387          1,389,344        14/333/8610/473,151,818 توراسیک با و بدون ماده حاجب        



#704160MRI2,179,277        2,364,387          1,389,344        14/333/8610/473,151,818 ناحیه لومبار با و بدون ماده حاجب        

#704165
MRI ( به عنوان مثالproton)  لگن با و

بدون ماده حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704170
MRI اندام فوقانی به غیر از مفاصل با و 

بدون ماده حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704175
MRI هر مفصل اندام فوقانی با و بدون ماده 

حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704180
MRI ( به عنوان مثالproton)  اندام

تحتانی با و بدون ماده حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704185
MRI ( به عنوان مثالProton)  هر مفصل

اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704190
MRI ( به عنوان مثالproton)  شکم با و

بدون مواد حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704195
MRI اوربیت، صورت، و یا گردن با و بدون 

ماده حاجب
14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704200MRM ( MRدو طرفه - ماموگرافی)1,685,201         1,828,294           1,074,336       11/13/767/342,437,236          

#704205MRM (MRیک طرفه-  ماموگرافی)1,345,198         1,459,448             857,592         8/852/576/281,945,512         

#704210MRیوروگرافی ( MRUدینامیک )
قید درخواست پزشک به صورت 

دینامیک الزامی است
14/764/2910/473,244,698       1,430,280            2,434,047         2,243,502        

#704215MR2,243,502         2,434,047            1,430,280       14/764/2910/473,244,698 آرتروگرافی        

#704220
MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده 

حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         

#704225
MRAبدون ماده حاجب یا با ماده  (مغز) سر

حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         

#704230
MRA کانال spinal و محتویات آن با یا 

بدون ماده حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         

#704235
MRA (آنژیوگرافی)  لگن با یا بدون ماده

حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         

#704240
MRA (آنژیوگرافی)  اندام فوقانی با یا بدون

ماده حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         



#704245
MRA (آنژیوگرافی)  اندام تحتانی با یابدون

ماده حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         

#704250
MRA (آنژیوگرافی)  شکم با یا بدون مواد

حاجب
14/114/789/333,098,142        1,365,664           2,324,073         2,142,177         

#704255

MRA (آنژیوگرافی)  گردن بدون ماده

حاجب و بعد از آن با ماده حاجب با سایر 

سکانس ها

14/333/8610/473,151,818        1,389,344          2,364,387        2,179,277        

#704260MRV (MRونوگرافی )2,142,177         2,324,073           1,365,664        14/114/789/333,098,142         

#704265MRS (اسپکتروسکوپی)2,254,526         2,445,962          1,437,288        14/855/039/823,260,628        

#704270MRI2,161,228         2,344,703          1,377,792        14/255/428/833,125,682 دینامیک هر قسمت بدن بجز قلب         

#704275
MRI کاردیاک برای function با و یا 

مطالعه کامل –بدون مورفولوژی 
14/255/428/833,125,682        1,377,792          2,344,703         2,161,228         

#704280
MRI کاردیاک برای مورفولوژی بدون ماده 

حاجب
14/255/428/833,125,682        1,377,792          2,344,703         2,161,228         

#704285
MRI کاردیاک برای مورفولوژی با ماده 

حاجب
14/255/428/833,125,682        1,377,792          2,344,703         2,161,228         

#704290MRI برای velocity flow mapping14/255/428/833,125,682        1,377,792          2,344,703         2,161,228         

#704295MRI2,161,228         2,344,703          1,377,792        14/255/428/833,125,682 اسکوپی         

#704300MR کالنژیوگرافی (MRCP )14/255/428/833,125,682        1,377,792          2,344,703         2,161,228         

#704305MRU(MRیوروگرافی استاتیک )2,161,228         2,344,703          1,377,792        14/255/428/833,125,682         

#*704310

 شامل BOLDتصویر برداری عملکردی 

 ناحیه 4پروتکل های مغز با یا بدون حداقل 

فعالیت به عنوان مثال موتور اندام های 

مختلف، زبان و حافظه

308226,598,800        2,908,800            4,950,200           4,562,640        

#*704312

با ) DTIتصویر برداری عملکردی 

شامل پروتکل های مغز با یا  (تراکتوگرافی

 جهت 30 گرادیان یا 60بدون حداقل 

 دو برابرNEXTبا

154113,299,400         1,454,400            2,475,100           2,281,320         



#*704314

 شامل پروتکل های MRSتصویر برداری 

 از SVS-30، SVS-135مغز با و بدون، 

CSI-135نواحی ضایعه و کنترل نرمال و 

308226,598,800        2,908,800            4,950,200           4,562,640        

#*704316

تصویر برداری مغزی فیزیولوژیک 

Perfusion MRI شامل پروتکلهای مغزی 

 دینامیک T1-EPI، T2-EPIبا و بدون؛ 

DSC یا DCEبرای روش 

214/516/54,625,100         2,038,800           3,469,650         3,197,940         

#*704318

 TUMORتصویر برداری مغزی 

MAPPING MRI شامل پروتکل های 

، FLAIR، DWI/ADCمغزی با و بدون؛ 

MRS یا Perfusionیکی از روشهای 

255205,508,000         2,428,000            4,132,000           3,808,400         

#*704320

 STROKEتصویر برداری مغزی 

MAPPING MRI شامل پروتکلهای مغزی 

 FLAIR، DWI/ADC، DSCبا و بدون؛ 

Perfusion, C E -MRA (3D-TO F )

154113,299,400         1,454,400            2,475,100           2,281,320         

#*704322

 SEIZUREتصویر برداری مغزی 

MAPPING MRI شامل پروتکلهای مغزی 

 FLAIR، DWI/ADC، DSCبا و بدون؛ 

Perfusion, C E -MRA (3D-TO F )

308226,598,800        2,908,800            4,950,200           4,562,640        


