
 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 000/216 (ECG- EKG) ًَار قلت 1

 Brainmaping   000/836/1 ٍ  (EEGًَارهغس ) 2

 000/456/3 (ثعشری ؼرط ثِ()EEG Q)کیفی  ًَارهغس 3

 000/240/3 هغس ظبعشِ 24َّلشرهبًیشَریٌگ  4

 000/880/11 گلَثبل()ثِ ؼرط ثعشری(-سعز خَاة )دلی هٌَ ظًََگرافی 5

 000/728/1 اکَ کبردیَگرافی رًگی قلت 6

 000/024/3 اکَکبردیَگرافی رًگی قلت )هبدرزادی( 7

 000/888/3 اکَ کبردیَگرافی رًگی قلت خٌیي 8

 000/296/1 اکَ کبردیَگرافی رًگی قلت خٌیي )قل اضبفِ( 9

 000/724/5 اظشرض اکَ 10

 000/536/4 اکَ کبردیَگرافی هری 11

 000/184/5 اکَ کبردیَگرافی هری )هبدرزادی( 12

 000/231/1 سعز ٍرزغ 13

 000/648/1 ظبعشِ ًَار قلت یب  فؽبرخَى  24 َّلشر هبًیشَریٌگ 14

 000/037/1 آًبلیس درٍگرهیٌگ دیط هیکر 15

 000/328/13 (دارٍ ثذٍى) قلت گرافی آًصیَ ظیشی 16

 000/475 (NST) خٌیي قلت ًَار 17

 000/216 دبلط اکعیوشری )یک ًَثشِ( 18

 000/583 (هوشذ) اکعیوشری دبلط 19

 000/324 اظذیرٍهشری ظبدُ )ثذٍى ثرًٍکَدیالسَر( 20

 000/188/1 اظذیرٍهشری )ثب ٍ ثذٍى ثرًٍکَدیالسَر( 21

 000/944/1 (DLCO) سعز سٌفعی 22

 000/944/1 (B BOXثبدی ثبکط ) 23



 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 UBT  000/294/1 ّلیکَثبکشر سٌفعی سعز 24

 000/108 سعز آلرشی داخل خلذی )ثِ ازای ّر سعز( 25

 000/592/2 سعز آلرشی اظشٌؽبقی )هشبکَلیي( )ثب دارٍ( 26

 000/778 سعز آلرشی خَراکی  27

 800/712 عول رفع حعبظیز ظریع  28

 000/728/1  رٍزاًِ درهبًی ؼیوی 29

 200/43 (ثذٍى ظرًگ)سسریق عضالًی  30

 200/43 (ثذٍى ظرًگ)سسریق ٍریذی  31

 800/172 ٍصل ظرم 32

 000/324 )اًگؽشبى( کَچک هفصل داخل سسریق 33

 000/648 )هچ، آرًح...( هشَظظ هفصل داخل سسریق 34

 000/864 )ؼبًِ، زاًَ...( ثسرگ هفصل داخل سسریق 35

 000/540 ضبیعِ( 7سب  1سسریق داخل ضبیعبر دَظشی ) 36

 000/756 (ضبیعِ 7سسریق داخل ضبیعبر دَظشی )ثیػ از  37

38 
 اخشالالر ٍ درد خْز) (سرادی اٍزى) اٍزى ًرم ثبفز ٍ هفصل داخل سسریق

 (عضالًی-اظکلشی
000/160/2 

 000/108 (ظبًشی هشر 20سب )ؼعشؽَ ٍ دبًعوبى کَچک یب هشَظظ  39

 000/216 (ظبًشی هشر 20ثیػ از )ؼعشؽَ ٍ دبًعوبى ثسرگ  40

 000/216 ظًَذاش )ثذٍى لَازم هصرفی( 41

 600/359/1 (خًَریسی کٌشرل ّوراُ ثِ )قذاهی ثیٌی سبهذَى 42

 000/216 ؼعشؽَی ّر گَغ 43

 000/824  آسل کَسبُ یب ثلٌذ دب 44

 000/648/1 گچ گیری کَسبُ یب ثلٌذ دب  45

46 

 
 

 000/824 آسل ثلٌذ دظز 



 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 800/576  )اًگؽز( دظز کَسبُ آسل 47

 000/236/1 گچ گیری کَسبُ یب ثلٌذ دظز  48

 000/618 گچ در دٌدرُگچ، ثبز کردى  کردى ثبز 49

 000/324 ثخیِ آهبدُ یب چعت ثخیِ 50

 000/648 (cm 20 دَظز ظر،گردى،زیرثغل،اعضبی سٌبظلی خبرخی، سٌِ ٍ اًذام ّبسب) ظغحی دَظشی ثخیِ 51

 000/864 (cm 7 صَرر، گَغ ّب،دلک ّب،ثیٌی،لت ّب ٍ دردُ ّبی هخبعی سب) ظغحی دَظشی ثخیِ 52

 000/324 (اضبفِ cm 5 ّر) یعوق دَظشی ثخیِ 53

 000/432 (اضبف3cmِ  ّر) یعوق دَظشی ثخیِ 54

 000/216 (ظبًشی هشر سَظظ دسؼک 10گرُ یب سب  10کؽیذى ثخیِ )سب  55

 000/324 ظبًشی هشر سَظظ دسؼک( 10گرُ یب ثیػ از  10کؽیذى ثخیِ )ثیػ از  56

 600/101/1  ًبخي ثعشر ثرداؼشي ثب کؽیذى 57

 000/432 ضبیعِ( 2) سب  ثرداؼشي هیخچِ 58

 000/648 ضبیعِ( 2) ثیػ از  ثرداؼشي هیخچِ 59

 800/036/1 سخریت زگیل )ثب ّر سعذاد ضبیعِ( 60

 000/864 دَظشی ضبیعِ ّر کرایَ 61

 000/080/1  دَظشی ضبیعبر از ثیَدعی 62

 000/864 (ضبیعِ ّر) cm 2)کیعز ٍ ..( زیر  خین خَغ ضبیعبر اکعیسیَى 63

 000/512/1 (ضبیعِ ّر)  cm  2 ثبالی )کیعز ٍ ..( خین خَغ ضبیعبر اکعیسیَى 64

 200/367 فیسیَسرادی )ّر خلعِ( 65

66 
)ّر اًذام( ) قبثل گسارغ ثرای  اًذام ّبثرای سَاًجخؽی  cmpاظشفبدُ  از لیسر کن سَاى یب 

 در ّر خلعِ( دٍ اًذامحذاکثر 
000/216 

67 
سٌْبیی ٍ عول هعشقل  فقظ در صَرسی کِ ثِ -( )ّر خلعِدٍ ًبحیِ)حذاکثر  ًبحیِلیسر درسَاى ّر 

 اًدبم ؼَد(
000/864 

68 
فقظ در صَرسی کِ ثِ سٌْبیی ٍ عول هعشقل اًدبم  -)ّر خلعِ اًذام ّبهگٌز سرادی 

 ؼَد(
000/648 

 000/540 کبیرٍدراکشیک )یک یب دٍ هٌغقِ( 69

   



 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 000/864 (هٌغقِ ثیػ از دٍ) کبیرٍدراکشیک 70

 000/324 اظویر دبح 71

 000/472/2 کرایَ ٍ کَسریساظیَى دّبًِ رحن )سَظظ هشخصص زًبى( 72

 000/266/2 ثیَدعی  )ّوراُ کَرسبش اًذٍ ظرٍیکبل( ثذٍى کَلذَظکَدی ثب ٍ 73

 000/884/2 )ّوراُ کَرسبش اًذٍ ظرٍیکبل(  کَلذَظکَدی 74

 000/864 ثِ رٍغ الکشرٍظرخری )ثِ ّر سعذاد(  سٌبظلی زگیل سخریت 75

 000/708/3 آهیٌَظٌشس  76

 800/360/1 رشی اظکي 77

 000/160/2 خشٌِ 78

 000/700/2 ًَار عضلِ ٍ عصت یک اًذام 79

 000/780/3 اًذام دٍ عصت ٍ عضلِ ًَار 80

 000/860/4 اًذام ظِ عصت ٍ عضلِ ًَار 81

 000/508/5 اًذام چْبر عصت ٍ عضلِ ًَار 82

 000/480/6 سعز یَرٍدیٌبهیک  83

 000/972 ظیعشَهشرٍگرام ظبدُ )ًَار هثبًِ( 84

 200/259 )یَرٍفلَهشری( ظبدُارٍفلَهشری  85

 000/686 سَدَ گرافی/  دٌشبکن/  هَارد هؽبثِ )ّر چؽن( 86

87 OCT 920/787 یک چؽن 

88 OCT ٍ920/326/1 چؽن د 

 080/437 اکَ اظکي یک چؽن 89

 600/705 چؽن دٍاکَ اظکي  90

 000/686 )ّر چؽن((GDX)  ارزیبثی عصت چؽن 91

92 VEP )600/777 )ًَار چؽن 

   



 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 000/686 ارة اظکي )ّر چؽن( 93

 000/196 دبکی هشری )دٍ چؽن( 94

 800/712 دریوشری )ّر چؽن( 95

 000/972 )ثب سفعیر ٍ گسارغ( ICG-فلَرظئیي آًصیَگرافی 96

 000/808/2 ( )یک چؽن(yag laser)یبگ لیسر  97

 000/184/5 (ثرای ّر دٍرُ درهبىخلعِ( ) 3چؽن )ثِ ازای ّر خلعِ )حذاکثر سب  PRPلیسر  98

 000/480/6 چؽن )ثرای ّر چؽن( PDTلیسر  99

 000/832/14 اًذٍظًََگرافی 100

 000/592/2 ّب ظیٌَض یب ٍ ثیٌی سؽخیصی آًذٍظکَدی 101

 000/456/3 فَقبًی )ثب ٍ ثذٍى ثیَدعی(آًذٍظکَدی  102

 000/184/5 کلًََظکَدی کبهل )ثب  ٍ ثذٍى ثیَدعی( 104

 000/068/16 کلًََظکَدی )ثب دَلیخ( 106

 000/944/1 ظیگوَئیذظکَدی 108

 000/972 اظشرٍثَظکَدی 109

 000/090/3 ظیعشَاٍرسرٍظکَدی ثذٍى ًوًَِ ثرداری 110

 000/914/3 ظیعشَاٍرسرٍظکَدی ثب ًوًَِ ثرداری 111

 600/153/1 ثذٍى ثیَْؼی عوَهی(ثب یب )خعن خبرخی از هدرای گَغ خبرخی  خبرج کردى 112

 000/648 ثیٌی از خبرخی خعن کردى خبرج 113

 000/236/1 (ظغحی) چؽن از خبرخی خعن کردى خبرج 114

 000/216 (OAE) ًَزاد ظٌدی ؼٌَایی 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 800/388 کبهل ادیَهشری 116

 400/194 )سعز آهذذاًط( سوذبًَهشری 117

118 SEP )600/777 )ًَار گَغ 

 800/036/1 ( VEMP-VNG-ENG-Vibration)( الکشرًٍیعشبگوَگرافیارزیبثی ظیعشن سعبدلی ) 119

120 ABR  000/864 

 000/864 لکشرٍکَکلئَگرافی1 121

 800/604 کبردرهبًی 122

 800/604 درهبًیگفشبر 123

124 FNA )600/565/1 ّر ارگبى )ثذٍى ّذایز رادیَلَشیک 

125 FNA 200/337/3 (ای   .آر. ام یب اظکي سی ظی ظًََگرافی، - رادیَلَشیک ّذایز )ثب ّر ارگبى 

126 FNA ).000/296/3 سیرٍئیذ )ّسیٌِ رادیَلَشی قبثل هحبظجِ ًوی ثبؼذ 

 000/030/1 دعشبى  کیعز آظذیراظیَى ٍ دًَکعیَى 127

 000/216 دعشبى )ّر کیعز اضبفِ( کیعز آظذیراظیَى ٍ دًَکعیَى 128

 000/756 رادیَلَشی( ( )ثذٍىFNBثیَدعی دعشبى ) 129

 000/240/3 (رادیَلَشی بث) (FNB) دعشبى ثیَدعی 130

 000/864 زیرخلذی ّوبسَم یب کیعز آثعِ، درًبش ٍ  اًعیسیَى 131

 600/505/2 (سَاهبً) اظشخَاى هغسٍ آظذیراظیَى  ثیَثعی 132

 000/512/1 ثِ سٌْبییآظذیراظیَى  یب دًَکعیَى هغس اظشخَاى  134

 000/160/2 کجذ اظکي فیجرٍ 137

 200/259 ظَزًی عت 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 ؼرح ردیف

سعرفِ 

 خصَصی

 )ریبل(

 000/540 (ثرای سعییي ًقبط فؽبری کف دب ٍ سدَیس کفی ٍ یب اٍرسس هٌبظت) دب کف اظشبسیک اظکي 139

 000/648 )ثرای سعییي ًقبط فؽبری کف دب ٍ سدَیس کفی ٍ یب اٍرسس هٌبظت( دب کف ٍ ظِ ثعذی دیٌبهیک اظکي 140

 000/024/3 هبًَهشری هری 141

 000/456/3 هبًَهشری آًَرکشبل 142

 400/950 الٍاش هعذُ  143

144 NG tube  ُ000/432 هعذ 

 000/864 فصذ خَى )سَظظ هشخصص عت ظٌشی اًدبم ؼَد( 145

 200/307/2 سسریق ة ص ش در کبًعر هثبًِ 147

148 TMS )000/404/1 سرادی )اعصبة ٍ رٍاى 

149   

150   


