
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدماتبسته بیمه پایه و بازنگری دبیرخانه تدوین 

 

 توارت  یا سقف اراهئ خدمات
MRI 

CTScan 
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 خدمت: شرایط ارائهالف( 

مجدداً در مراکز طرف قرارداد سراسر کشور  هیهمان ناح یتواند برا یبا تواتر شش ماه م  CTو  MRI ید خدمت( هر ک1

 تکرار شود. 

گر  مهیب یسازمان ها دیکرده باشد با تائ یانجام آن را گواه ونیکاسی( در موارد خاص که پزشک معالج ضرورت اند2

 باشد.  یفوق قابل انجام م تیبدون محدود

قابل  "قیبا و بدون تزر"صرفا کد  قیعضو به صورت با و بدون تزر کیCT یا   MRI صورت درخواست همزمان   ( در3

 پرداخت ندارند. تیقابل "بدون"و  "با"جداگانه  یپرداخت است و کدها

 

 هر ردیف در یک نسخه قابل گزارش و اخذ با هم نمی باشند MRIکدهای 

 ردیف
کد 

 خدمت
 شرح خدمت

1 

704005 MRI(به عنوان مثال proton) مغز شامل brainstem بدون ماده حاجب 

 با ماده حاجب brainstemمغز شامل   704065

 مغز با و بدون ماده حاجب  704125

2 

704010 
MRI (به عنوان مثالproton ) میدیاستیال( بدون  قفسه صدری )به عنوان مثال برای ارزیابی لنفادنوپاتی

 ماده حاجب

070407  قفسه صدری با ماده حاجب  

 قفسه صدری با و بدون ماده حاجب  704140

3 

704015 MRI (به عنوان مثال proton) کانال spinal و محتویات آن ناحیه سرویکال بدون ماده حاجب 

 با ماده حاجب spinalسرویکال   704075

 سرویکال با و بدون ماده حاجب  704150

4 

 و محتویات آن ناحیه لومبر بدون کنتراست )بدون ماده حاجب ( spinalکانال   704020

 ناحیه لومبار با ماده حاجب  704085

 ناحیه لومبار با و بدون ماده حاجب  704160

5 

704025 MRI (به عنوان مثال proton) کانال Spinal محتویات آن توراسیک بدون ماده حاجب 

 توراسیک با ماده حاجب  704080

415570  توراسیک با و بدون ماده حاجب  

6 
704030 MRI (به عنوان مثال proton) لگن بدون ماده حاجب 

704090 MRI (به عنوان مثال proton) لگن با ماده حاجب 



704165 MRI (به عنوان مثال proton) لگن با و بدون ماده حاجب 

7 

 بدون ماده حاجباندام فوقانی بازو یا ساعد به غیر از مفاصل   704035

 اندام فوقانی به غیر از مفاصل با ماده حاجب  704095

 اندام فوقانی به غیر از مفاصل با و بدون ماده حاجب  704170

8 

 هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده حاجب  704040

 هر مفصل اندام فوقانی با ماده حاجب  704100

 ن ماده حاجبهر مفصل اندام فوقانی با و بدو  704175

9 

704045 MRI (به عنوان مثال proton) اندام تحتانی بدون ماده حاجب 

704105 MRI  به عنوان مثال اندام تحتانی با ماده( حاجب proton) 

704180 MRI (به عنوان مثال proton) اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب 

10 

704050 MRI (به عنوان مثال Proton) ندام تحتانی بدون ماده حاجبهر مفصل ا  

704110 MRIهر مفصل اندام تحتانی با ماده حاجب  (به عنوان مثال Proton)  

704185 MRI (به عنوان مثال Proton) هر مفصل اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب 

11 

704055 MRI (به عنوان مثال proton) شکم بدون مواد حاجب 

704115 MRI حاجب شکم با مواد   (proton عنوان مثال به)  

704190 MRI (به عنوان مثال proton) شکم با و بدون مواد حاجب 

12 

 اوربیت، صورت، و یا گردن بدون ماده حاجب  704060

 اوربیت، صورت، و یا گردن با ماده حاجب 704120

 اوربیت، صورت، و یا گردن با و بدون ماده حاجب 704195

13 

 دو طرفه  -گرافیمامو 704200

 پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب   704130

 پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب  704135

14 

 یک طرفه -ماموگرافی 704205

 پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب 704130

 پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب  704135

15 
 قلب  دینامیک هر قسمت بدن بجز 704270

 پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب 704130



 پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب  704135

 دو طرفه  -ماموگرافی 704200

 یک طرفه -ماموگرافی 704205

  

، انجام و  رشینسخه قابل پذ کیباشد در  یم 704125و   704065،  704005که شامل   1 فیرد یبه عنوان مثال: کدها

 .نیستگزارش 
 

 هر ردیف در یک نسخه قابل گزارش و اخذ با هم نمی باشند CTScanکدهای 
 

 کد  فیرد

 خدمت

 شرح خدمت

1 

 سی تی اسکن مغز )بدون تزریق( 702000

 سی تی اسکن مغز )با تزریق( 702005

 سی تی اسکن مغز )با و بدون تزریق( 702010

 ال )بدون تزریق(سی تی اسکن مغز کرونال و آگزی 702015

 سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال )با تزریق( 702020

 سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال )با و بدون تزریق( 702025

 سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف )با و بدون تزریق(  702035

 سی تی اسکن اسپیرال مغز بدون تزریق 702565

 پیرال مغز با تزریقسی تی اسکن اس 702570

 سی تی اسکن اسپیرال مغز با و بدون تزریق 702575

 سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق 702580

 سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با تزریق 702585

 سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با و بدون تزریق 702590

 سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف )با یا بدون تزریق( 702600

 سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف )با و بدون تزریق( 702605

2 
 ساجیتال یا ابلیک-سی تی اسکن مقاطع کرونال  702030

 سی تی اسکن اسپیرال مقاطع کرونال ساجیتال یا ابلیک 702595

3 

 یک جهت )کرونال یا اگزیال( بدون تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس 702040

 یک جهت با تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس  702045

 یک جهت با و بدون تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس  702050

 سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق 702055



 لو فاشیال با تزریقسی تی اسکن منطقه ماگزی 702060

 سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با وبدون تزریق 702065

 دو جهت بدون تزریق  -سی تی اسکن صورت و سینوس  702070

 دو جهت با تزریق  -سی تی اسکن صورت و سینوس  702075

 دو جهت با و بدون تزریق -سی تی اسکن صورت و سینوس  702080

 یک جهت )کرونال یا اگزیال( بدون تزریق  -کن اسپیرال صورت و سینوسسی تی اس 702615

 سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق 702620

 سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت با تزریق 702630

 با و بدون تزریق-سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت  702635

 سکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریقسی تی ا 702640

 سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  702645

 بدون تزریق -دو جهت-سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس  702650

 سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس دو جهت با تزریق 702655

 دو جهت با و بدون تزریق -رت و سینوسسی تی اسکن اسپیرال صو 702660

4 

 سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق 702055

 سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق 702060

 سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با وبدون تزریق 702065

 سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق 702620

 سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق 702640

 سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق  702645

5 
 سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم 702085

 سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم 702665

6 

 ت ) هر جهت و بدون تزریق(سی تی اسکن اوربی 702090

 با تزریق( -سی تی اسکن اوربیت ) هر جهت 702095

 با و بدون تزریق( -سی تی اسکن اوربیت ) هر جهت 702100

 بدون تزریق( -سی تی اسکن اوربیت )دوجهت  702120

 با تزریق( -سی تی اسکن اوربیت )دو جهت 702125

 ا و بدون تزریقسی تی اسکن اوربیت دو جهت ب  702130

 سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق 702670

 سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق 702675

 با و بدون تزریق( -سی تی اسکن اسپیرال اوربیت )هر جهت  702680

 سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت بدون تزریق 702685

 پیرال اوربیت دو جهت با تزریقسی تی اسکن اس 702690



 سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با و بدون تزریق  702695

7 

 پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق -سال-سی تی اسکن اوربیت  702105

 پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق -سال-سی تی اسکن اوربیت  702110

 سال پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش-سی تی اسکن اوربیت 702115

 پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق  -سال -سی تی اسکن اسپیرال اربیت  702700

702705 
یا  سال پوستریور فوسا با و بدون تزریق گوش داخلی خارجی-سی تی اسکن اسپیرال اربیت 

 با یا بدون تزریق  -میانی 

8 

 یک جهت و بدون تزریق )استخوان پتروس( -سی تی اسکن گوش داخلی 702135

 یک جهت با تزریق -سی تی اسکن گوش 702140

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

 سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال )استخوان پتروس( 702150

 سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا )در دو جهت( 702155

 دو جهت با تزریق -سی تی اسکن گوش 702160

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

 سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق  702710

 سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با تزریق 702715

 ی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با و بدون تزریقسی ت 702720

 سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی کورونال و آگزیال )استخوان پتروس( 702725

 سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی پوستریورفوسا دو جهت 702730

 سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با تزریق 702735

 ت با و بدون تزریقسی تی اسکن اسپیرال گوش دو جه 702740

9 

 در یک جهت-سیسترنوگرافی مغز 702170

 در دو جهت -سیسترنوگرافی مغز 702175

 سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در یک جهت 702745

 سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در دو جهت 702750

10 
 دو طرفه برای گوش داخلی -گازمه آتوسیسترنوگرافی  702180

 گازمه آتوسیسترنوگرافی اسپرال دو طرفه برای گوش داخلی 702755

11 
 سی تی اسکن فک پایین یا باال، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال 702185

 سی تی اسکن اسپیرال فک پایین یا باال، اگزیال با بازسازی ساجیتال وکرونال  702760

12 
 ال و ساجیتالاگزیال و کرون TMJسی تی اسکن سری کامل  702190

 اگزیال وکرونال و ساجیتال TMJسی تی اسکن اسپیرال سری کامل  702765

 سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم 702195 13



 سی تی اسکن اسپیرال سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلم های زوم 702770

14 

 بدون تزریق -سی تی اسکن گردن 702200

 با تزریق -سی تی اسکن گردن 702205

 با و بدون تزریق -سی تی اسکن گردن 702210

 سی تی اسکن دینامیک گردن 702215

 سی تی اسکن اسپیرال گردن بدون تزریق 702775

 سی تی اسکن اسپیرال گردن با تزریق 702780

 با و بدون تزریق-سی تی اسکن اسپیرال گردن  702785

 اسکن اسپیرال دینامیک گردنسی تی  702790

15 

 میلیمتری و بدون تزریق 2یک جهت  -سی تی اسکن حنجره 702220

 میلیمتری و با تزریق 2یک جهت  -سی تی اسکن حنجره  702225

 میلیمتری و با و بدون تزریق 2یک جهت  -سی تی اسکن حنجره  702230

 دو جهت -سی تی اسکن حنجره  702235

 میلیمتری بدون تزریق 2اسکن اسپیرال حنجره یک جهت  سی تی 702795

 میلیمتری با تزریق2سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت  702800

 میلیمتری با و بدون تزریق 2سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت  702805

 سی تی اسکن اسپیرال حنجره دو جهت 702810

16 

 دون تزریقب -سی تی اسکن ریه و مدیاستن 702240

 با تزریق -سی تی اسکن ریه و مدیاستن 702245

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

 با تزریق دینامیک -سی تی اسکن مدیاستن یا ریه 702255

 سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن بدون تزریق 702815

 تزریقسی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با  702820

 سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با و بدون تزریق 702825

 سی تی اسکن اسپیرال مدیاستن یا ریه با تزریق دینامیک 702835

17 

702260 
( یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده HRCTسی تی اسکن باقـدرت تفکیک باال)

(UHRCT)- بدون تزریق 

702265 
( یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده  HRCTت تفکیک باال )سی تی اسکن باقـدر

(UHRCT)- با تزریق 

702270 
( یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق العاده HRCTسی تی اسکن باقـدرت تفکیک باال)

(UHRCT)- با و بدون تزریق 

 بدون تزریق -میلی متری ( 5تمام ریه در یک نفس ) High Resolutionسی تی اسکن  702540

702840 
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق  HRCTسی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک باال 

 بدون تزریق -UHRCTالعاده



702845 
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق  HRCTسی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک باال 

 با تزریق -UHRCTالعاده

702850 
یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق  HRCTدرت تفکیک باال سی تی اسکن اسپیرال باق

 با وبدون تزریق -UHRCTالعاده

18 

 بدون تزریق -سی تی اسکن شکم 702280

 با تزریق -سی تی اسکن شکم 702285

 با و بدون تزریق-سی تی اسکن شکم 702290

 بدون تزریق -سی تی اسکن شکم و لگن 702295

 با تزریق -م و لگنسی تی اسکن شک 702300

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

 بدون تزریق -سی تی اسکن لگن 702310

 با تزریق -سی تی اسکن لگن 702315

 با و بدون تزریق-سی تی اسکن لگن 702320

 بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی -سی تی اسکن لگن 702330

19 

 کن اسپیرال شکم با تزریقسی تی اس 702855

 سی تی اسکن اسپیرال شکم بدون تزریق 702860

 سی تی اسکن اسپیرال شکم با و بدون تزریق 702865

 سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق 702870

 سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق 702875

 بدون تزریقبا و  -سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن  702880

 سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق 702885

 سی تی اسکن اسپیرال لگن با تزریق 702890

 سی تی اسکن اسپیرال لگن با و بدون تزریق 702895

 سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی 702905

20 

702325 
هر یک به تنهایی  -با یا بدون تزریق -ضاء شکم میلی متری هر یک از اع 4و  2بررسی 

 )پانکراس، کلیه ها، طحال و غدد فوق کلیوی(

 با تزریق دینامیک )کبد( -میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم 2و  4بررسی  702335

702900 
هر یک به  -میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق 4و2سی تی اسکن اسپیرال 

 تنهایی)پانکراس،کلیه ها،طحال و غدد فوق کلیوی(

702915 
میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم با تزریق 4و 2سی تی اسپیرال بررسی 

 دینامیک)کبد(

21 

 بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702345

 بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه توراسیک( 702350

 با تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه توراسیک( 702370

 با تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702380

 با و بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه توراسیک( 702385



 با و بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702400

 ناحیه های ستون فقرات بدون تزریقسی تی اسکن اسپیرال سایر  702920

 سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک بدون تزریق 702925

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با تزریق 702940

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق 702945

 ستون فقرات ناحیه توراسیک با تزریق سی تی اسکن اسپیرال 702955

 سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک با و بدون تزریق 702965
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 بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702345

 بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه سرویکال( 702355

 با تزریق -یه سرویکال(سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناح 702375

 با تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702380

 با و بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه سرویکال( 702390

 با و بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702400

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات بدون تزریق 702920

 سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال بدون تزریق 702930

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با تزریق 702940

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق 702945

 سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با تزریق 702960

 سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با و بدون تزریق 702970
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 بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702345

 بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه لومبر( 702360

 با تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه لومبر( 702365

 با تزریق -سکن دو مهره یک دیسکسی تی ا 702380

 با و بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک)ناحیه لومبر( 702395

 با و بدون تزریق -سی تی اسکن دو مهره یک دیسک 702400

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات بدون تزریق 702920

 یه لومبار بدون تزریقسی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناح 702935

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با تزریق 702940

 سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق 702945

 سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با تزریق 702950

 حیه لومبار با و بدون تزریقسی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات نا 702975
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 سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست 702420

 سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست 702425

 سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست 702430



 سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون کنتراست 702990

 م فوقانی با کنتراستسی تی اسکن اسپیرال اندا 702995

 سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون و با کنتراست 703000
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 سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست 702435

 سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست 702440

 سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون کنتراست 702445

 تحتانی بدون کنتراستسی تی اسکن اسپیرال اندام  703005

 سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با کنتراست 703010

 سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با و بدون کنتراست 703015

26 
 سی تی اسکن مایلو یک جهت برای دو مهره و یک دیسک 702410

 سی تی اسکن مایلو اسپیرال یک جهت برای دو مهره و یک دیسک 702980
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 سی تی اسکن هر سگمان از اندام 702415

 سی تی اسکن اسپیرال هر سگمان از اندام 702985
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 سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان )دانسیتومتری( 702460

 سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان 703030

29 
 زانو سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با 702450

 سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو 703020

 

 702565، 702035، 702025، 702020، 702015، 702010،  702005،  ،70200که شامل  1 فیرد یبه عنوان مثال: کدها

انجام و  ، رشینسخه قابل پذ کیباشد در  یم702605و  702600، 702590، 702585، 702580، 702575، 702570،

 .نیستگزارش 


