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MRI  بِ عٌَاى هثال(Protonِدٍطرف )iTMG 646/634/1 
 MRI  بِ عٌَاى هثال(proton ُاًذام تحتاًی با ٍ بذٍى هاد )

 حاجب
686/868/2 

MRI بِ عٌَاى هثال(proton هغس شاهل )brainstem  ُبذٍى هاد

 حاجب
646/634/1 

 MRI  بِ عٌَاى هثال(Proton ٍ ّر هفصل اًذام تحتاًی با )

 حاجببذٍى هادُ 
686/868/2 

MRI بِ عٌَاى هثال(proton  ( قفسِ صذری )بِ عٌَاى هثال برای

 ارزیابی لٌفادًَپاتی هیذیاستیال( بذٍى هادُ حاجب
646/634/1 

 
MRI  بِ عٌَاى هثال(protonشکن با ٍ بذٍى هَاد حاجب ) 686/868/2 

MRI  بِ عٌَاى هثال(proton کاًال )spinal  ِهحتَیات آى ًاحی ٍ

 سرٍیکال بذٍى هادُ حاجب
646/634/1 

 
MRI 686/868/2 اٍربیت، صَرت، ٍ یا گردى با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

MRI  کاًالspinal  هحتَیات آى ًاحیِ لَهبر بذٍى کٌتراست ٍ

 )بذٍى هادُ حاجب (
646/634/1 

 
MR) MRM 666/175/2 دٍ طرفِ ( -هاهَگرافی 

MRI  بِ عٌَاى هثال(proton کاًال )Spinal  هحتَیات آى

 تَراسیک بذٍى هادُ حاجب
646/634/1 

 
MR) MRM 666/734/1 یک طرفِ( -هاهَگرافی 

MRI  بِ عٌَاى هثال(protonلگي بذٍى هادُ حاجب ) 646/634/1 
 MR یَرٍگرافی  (MRU  ِقیذ درخَاست پسشک ب )دیٌاهیک

 صَرت دیٌاهیک الساهی است
966/892/2 

MRI 646/634/1 اًذام فَقاًی بازٍ یا ساعذ بِ غیر از هفاصل بذٍى هادُ حاجب  MR 966/892/2 آرترٍگرافی 

MRI 646/634/1 ّر هفصل اًذام فَقاًی بذٍى هادُ حاجب  MRA 566/765/2 گردى بذٍى هادُ حاجب یا با هادُ حاجب 

MRI  بِ عٌَاى هثال(protonاًذام تحتاًی بذٍى هادُ حاجب ) 646/634/1  MRA 566/765/2 سر)هغس( بذٍى هادُ حاجب یا با هادُ حاجب 

MRI  بِ عٌَاى هثال(Proton ُّر هفصل اًذام تحتاًی بذٍى هاد )

 حاجب
646/634/1 

 
MRA کاًال spinal ٍ 566/765/2 حاجب هادُ بذٍى یا با آى هحتَیات 

MRI  بِ عٌَاى هثال(protonشکن بذٍى هَاد حاجب ) 646/634/1  MRA (آًصیَگرافی )566/765/2 حاجب هادُ بذٍى یا با لگي 

MRI 646/634/1 اٍربیت، صَرت، ٍ یا گردى بذٍى هادُ حاجب  MRA (آًصیَگرافی )566/765/2 حاجب هادُ بذٍى یا با فَقاًی اًذام 

MRI  هغس شاهلbrainstem 666/628/2 با هادُ حاجب  MRA 566/765/2 )آًصیَگرافی( اًذام تحتاًی با یابذٍى هادُ حاجب 

MRI 666/628/2 قفسِ صذری با هادُ حاجب  MRA 566/765/2 )آًصیَگرافی( شکن با یا بذٍى هَاد حاجب 

MRI  سرٍیکالspinal 666/628/2 با هادُ حاجب 
 MRA  ُآًصیَگرافی( گردى بذٍى هادُ حاجب ٍ بعذ از آى با هاد(

 ّا حاجب با سایر سکاًس
686/868/2 

MRI 666/628/2 تَراسیک با هادُ حاجب  MRV (MR )566/765/2 ًٍَگرافی 

MRI 666/628/2 ًاحیِ لَهبار با هادُ حاجب  MRS )666/916/2 )اسپکترٍسکَپی 

MRI  بِ عٌَاى هثال(proton لگي با )666/628/2 هادُ حاجب  MRI 666/793/2 دیٌاهیک ّر قسوت بذى بجس قلب 

MRI 666/628/2 اًذام فَقاًی بِ غیر از هفاصل با هادُ حاجب 
 MRI  کاردیاک برایfunction  با ٍ یا بذٍى هَرفَلَشی– 

 کاهل هطالعِ
666/793/2 

MRI 666/628/2 ّر هفصل اًذام فَقاًی با هادُ حاجب  MRI 666/793/2 کاردیاک برای هَرفَلَشی بذٍى هادُ حاجب 

MRI  بِ عٌَاى هثال(protonاًذام تحتاًی با هادُ حاجب ) 666/628/2  MRI 666/793/2 کاردیاک برای هَرفَلَشی با هادُ حاجب 

MRI  بِ عٌَاى هثال(Proton ُّر هفصل اًذام تحتاًی با هاد )

 حاجب
666/628/2 

 
MRI  برایvelocity flow mapping 666/793/2 

MRI  بِ عٌَاى هثال(protonشکن با هَاد حاجب ) 666/628/2  MRI 666/793/2 اسکَپی 

MRI 666/628/2 اٍربیت، صَرت، ٍ یا گردى با هادُ حاجب  MR ( کالًصیَگرافیMRCP ) 666/793/2 

MRI 686/868/2 هغس با ٍ بذٍى هادُ حاجب  MRU(MR استاتیک یَرٍگرافی) 666/793/2 

MRI 686/868/2 پستاى یک طرفِ با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

شاهل پرٍتکل ّای هغس با یا  BOLDتصَیر برداری عولکردی  

ًاحیِ فعالیت بِ عٌَاى هثال هَتَر اًذام ّای  4بذٍى حذاقل 

 هختلف، زباى ٍ حافظِ

666/886/5 

MRI 246/369/3 پستاى دٍ طرفِ با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

)با تراکتَگرافی( شاهل پرٍتکل  DTIتصَیر برداری عولکردی  

دٍ  NEXTجْت با 36گرادیاى یا  66ّای هغس با یا بذٍى حذاقل 

 برابر

666/946/2 

MRI 686/868/2 قفسِ صذری با ٍ بذٍى هادُ حاجب 
-SVSشاهل پرٍتکل ّای هغس با ٍ بذٍى،  MRSتصَیر برداری  

30  ،SVS-135  ٍ از ًَاحی ضایعِ ٍ کٌترل ًرهالCSI-135 
666/886/5 

MRA 686/868/2 قفسِ صذری شاهل هیَکارد با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

شاهل  Perfusion MRIتصَیر برداری هغسی فیسیَلَشیک  

دیٌاهیک برای  T1-EPI  ،T2-EPIپرٍتکلْای هغسی با ٍ بذٍى؛ 

 DSCیا  DCEرٍش 

666/116/4 

MRI 686/868/2 سرٍیکال با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

شاهل  TUMOR MAPPING MRIتصَیر برداری هغسی  

، یکی از FLAIR ،DWI/ADCپرٍتکل ّای هغسی با ٍ بذٍى؛ 

 MRSیا  Perfusionرٍشْای 

666/966/4 

MRI 686/868/2 تَراسیک با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

شاهل  STROKE MAPPING MRIتصَیر برداری هغسی  

 FLAIR ،DWI/ADC ،DSCپرٍتکلْای هغسی با ٍ بذٍى؛ 

Perfusion, CE-MRA(3D-TOF) 

666/946/2 

MRI 686/868/2 ًاحیِ لَهبار با ٍ بذٍى هادُ حاجب 

شاهل  SEIZURE MAPPING MRIصَیر برداری هغسی ت 

 FLAIR ،DWI/ADC ،DSCپرٍتکلْای هغسی با ٍ بذٍى؛ 

Perfusion, CE-MRA(3D-TOF) 

666/886/5 

MRI  بِ عٌَاى هثال(protonلگي با ٍ بذٍى هادُ حاجب ) 686/868/2  MRI 686/868/2 اًذام فَقاًی بِ غیر از هفاصل با ٍ بذٍى هادُ حاجب 



MRI 686/868/2 ّر هفصل اًذام فَقاًی با ٍ بذٍى هادُ حاجب  
  

 


