
 تعرفِ )ریال( خذهات درهاًی  تعرفِ)ریال( خذهات درهاًی 

 044/074 سًََگرافی هغس ًَزاداى
سًََگرافی تیَفیسیکال پرٍفایل )تررسی حرکت، تَى،  

 تٌفس خٌیي ٍ هایع آهٌیَتیک(
444/888 

A ScanUnquantitative  تا یا تذٍىB scan 444/298 
سًََگرافی ترای تطخیع هالفَرهاسیَى ّای هادرزادی  

 خٌیي
444/984 

Scan A Quantitative 444/888 سًََگرافی استٌَز ّیپرترٍفیک پیلَر ًَزاد  444/298 تِ تٌْایی 

 444/888 سًََگرافی لَهثَساکرال ًَزاد  444/094 اسکي تا ّن ( Bاسکي ٍ  Aسًََگرافی تِ ازای ّر چطن )

 844/084 سًََگرافی تیرٍئیذ یا پاراتیرٍئیذ
)کذّای هرتَط تِ تعییي  NBٍ یا  NTسًََگرافی  

 حاهلگی در ایي کذ لحاظ ضذُ است(
444/671/6 

 844/222 سًََگرافی غذد تساقی )پارٍتیذ تحت فکی(
)کذّای هرتَط تِ  ٍ آًَهالی سِ هاِّ اٍل NTسًََگرافی  

 تعییي حاهلگی در ایي کذ لحاظ ضذُ است(
144/296/6 

 444/478/6 کرتاآسًََگرافی خفت از ًظر   844/222 ّر کذام -سًََگرافی خستدَی هایع در پلَر یا آسیت

یک –سًََگرافی پستاى تِ ّوراُ فضاّای آگسیالری تا پرٍب هخػَظ 

 دٍ طرفِ یا
444/926 

ّر  -سًََگرافی ترای تررسی ٍضع خٌیي ّای چٌذ قلَیی 

 قل اضافِ
444/094 

 444/888 غیرداپلر IUGRسًََگرافی تررسی رضذ خٌیي ٍ   444/681/8 آالستَگرافی پستاى خْت تررسی تَدُ یک یا دٍ طرفِ

 444/298 سًََگرافی قفسِ سیٌِ
داپلر ضراییي گردى )دٍکارٍتیذ ٍ دٍ  سًََگرافی کالر 

 ٍرتثرال ٍ ٍریذّای شٍگَالر(
444/488/8 

 444/914/6 اًذام تحتاًی یک طرفِسًََگرافی کالر داپلر ضراییي   444/728 سًََگرافی ضکن )کثذ، کیسِ غفرا، طحال، کلیِ ّا، پاًکراس(

 444/820/2 سًََگرافی کالر داپلر ضراییي اًذام تحتاًی دٍ طرفِ  444/728 (FAST) سًََگرافی از تیواراى ترٍهایی در تخص اٍرشاًس

 444/710/6 سًََگرافی کالر داپلر ضراییي اًذام فَقاًی یک طرفِ  044/074 سًََگرافی کثذ، کیسِ غفرا ٍ هداری غفراٍی

 444/820/2 سًََگرافی کالر داپلر ضراییي اًذام فَقاًی دٍ طرفِ  844/222 سًََگرافی کیسِ غفرا ٍهداری غفراٍی خارج کثذی

 444/710/6 سًََگرافی کالر داپلر ٍریذی اًتْایی یک طرفِ  444/298 سًََگرافی ّر دٍ کلیِ

 444/904/8 ٍریذی اًتْایی دٍ طرفِسًََگرافی کالر داپلر   844/222 سًََگرافی پاًکراس

 444/904/8 یک اًذام -سًََگرافی کالر داپلر ضریاًی ٍریذی  844/222 سًََگرافی طحال

 444/740/0 سًََگرافی کالرداپلر ضریاًی ٍریذی دٍ اًذام  044/278 سًََگرافی رترٍپریتَئي یا آئَرت ضکوی

 144/066 سًََگرافی آپاًذیس
عضَ ضکوی یا تَهَرّای ضکوی  سًََگرافی کالرداپلر ّر 

 یا لگي ّر کذام
444/488/8 

ضاهل هثاًِ پر ٍ خالی، پرٍستات  ٍزیکَل  لگي کاهل سًََگرافی

 سویٌال ٍ یا رحن ٍ تخوذاى
044/167 

 
 444/488/8 سًََگرافی کالرداپلر کلیِ ّا یا تیضِ ّا

 844/888/6 سًََگرافی کالرداپلر کلیِ پیًَذی  444/888 (سًََگرافی کلیِ ّا ٍ هداری ادراری )ضاهل هثاًِ پر

اًِ پر ٍ خالی ) تا تعییي سًََگرافی کلیِ ّا ٍ هداری ادراری ٍ هث

 ادراری( رزیدَی
844/101 

 
 444/288/8 سًََگرافی کالرداپلر کثذ یا ضایعات تَهَر

پر ٍ خالی ) تا  -سًََگرافی کلیِ ّا ٍ هداری ادراری ٍ پرٍستات ٍ هثاًِ

 رزیدَی ادراری(تعییي 
444/888 

 
 444/488/8 سًََگرافی کالرداپلر رحن ٍ تخوذاى از طریق ٍاشیٌال

 444/488/8 سًََگرافی کالرداپلر رحن حاهلِ )رحن، خفت ٍ خٌیي(  444/984 سًََگرافی کاهل ضکن ٍ لگي

 044/818 سًََگرافی رحن ٍ تخوذاى از راُ ضکن
کلیِ هراحل ( ضاهل penisسًََگرافی کالرداپلرآلت ) 

 هَرد ًیاز ٍ تسریق پاپاٍریي
444/904/8 

 444/710/6 ( تذٍى تسریق پاپاٍریيpenisسًََگرافی کالرداپلرآلت )  444/094 سًََگرافی خستدَی آتستٌی خارج از رحن

 444/094 سًََگرافی ضاًِ یا زاًَ  844/808 سًََگرافی تیضِ ّا

 444/984 تَدُ ّای ًسح ًرمسًََگرافی کالر داپلر   844/808 سًََگرافی آلت

 444/888 (EJ  ٍVDدر آقایاى )تررسی آًَهالی هدرای  Infertilityسًََگرافی 
سًََگرافی کالرداپلر پَرت، ٍریذ طحالی ٍ تررسی  

 ّا کَلترال
444/710/6 

 444/878/6 ّیسترٍسًََگرافی  444/888 سًََگرافی تیضِ پاییي ًیاهذُ

 444/488/8 سًََگرافی داپلر رًگی پرٍستات تِ رٍش تراًس رکتال  444/298 طرفِ یا دٍ یک –سًََگرافی آدرًال 

 444/710/6 (TCDسًََگرافی داپلرتراًس کراًیال )  444/888 سًََگرافی پرٍستات )تراًس رکتال(

 444/181 سًََگرافی رحن ٍ تخوذاى ّا )تراًس ٍاشیٌال(

اسکي دٍتلکس ضریاى ّای خارج  TCCSسًََگرافی  

هغسی ضاهل کارٍتیذ ٍ ٍرتثرال دٍ طرفِ ٍ ٍریذّای 

 گردًی ّوراُ تا رٍیت پاراًطین ٍ ّستِ ّای هغسی

444/288/8 

 444/074/6 ٍ ٍریذّای ایلیاک IVCسًََگرافی کالرداپلر   444/888 سًََگرافی رفالکس هعذُ تِ هری

ا کذ ضکن ٍ لگي قاتل هحاسثِ سًََگرافی اًَاشیٌاسیَى رٍدُ )ّوسهاى ت

 ٍ گسارش ًوی تاضذ(
444/888 

 
 444/710/6 سًََگرافی کالر داپلر آئَرت ٍ ضریاى ّای ایلیاک

 444/288/8 سًََگرافی کالر داپلر فیستَل دیالیس  444/888 سًََگرافی ّیپ ًَزاداى یک یا دٍ طرفِ

 هَردّر خای تذى تا رکر ًاحیِ یا عوقی سًََگرافی ًسح ًرم سطحی 

 درخَاست
444/888 

سًََگرافی داپلر ٍاریس اًذام تحتاًی یک طرفِ تررسی  

ٍریذّای سطحی ٍعوقی دریچِ غافي ٍ فوَرال ٍ غافي 

 mappingٍپَپلیتِ ال ٍ پرفَراى ًارسا تْوراُ 

444/288/8 

 444/888 سًََگرافی ّر هفػل

طرفِ تررسی  دٍ سًََگرافی داپلر ٍاریس اًذام تحتاًی 

ی ٍ عوقی دریچِ غافي ٍ فوَرال ٍ غافي ٍریذّای سطح

 mappingٍ پَپلیتِ ال ٍ پرفَراى ًارسا تْوراُ 

444/888/2 

 444/710/6 تستي کوپرسیًَی سَدٍآًَریسن تا پرٍب سًََگرافی  444/888 سًََگرافی تاًذٍى

 444/728 سًََگرافی حاهلگی )ضاهل سي، ٍضع خفت، خٌیي ٍ ضرتاى قلة(
سًََگرافی تراًس ٍاشیٌال خستدَی حاهلگی خارج  

 (EPرحن)
444/888 

 444/094 سًََگرافی تلَغ ریِ ّا خٌیي  444/671/6 تراًس ٍاشیٌالسًََگرافی تارداری 

 


