
فرانشیزعمومیفرانشیزخصوصیفرانشیزخیریهفرانشیزدولتی  (Value)شرح کد

#
هذیزیت درهاى رادیَتزاپی پیص اس ضزٍع درهاى

 
4760001428008100004768001080000746800755000421800

#
 جلسِ کِ درهاى ّای 5هذیزیت درهاى رادیَتزاپی در حیي درهاى تِ اسای ّز 

چٌذ تار در رٍس را ًیش ضاهل هی ضَد ٍ لشٍهی ًذارد جلسات درهاًی در رٍسّای 
28560085680486000286080648000448080453000253080

#
 سیوَالتَر تا گزافی سادُ تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی

ایي کذ ّوزاُ تا کذ ) (ّشیٌِ رادیَلَصی جذاگاًِ قاتل هحاسثِ ٍ اخذ هی تاضذ) 
4760001428008100004768001080000746800755000421800

#
سیوَالتَر تا سایز رٍضْای تصَیزتزداری 

تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی  (سی تی اسکي، ام ار ای ٍ سًََگزافی ٍ پت اسکي)
1428000428400243000014304003240000224040022650001265400

#

طزاحی درهاى تزای یک ًاحیِ درهاًی تا فیلذ سادُ تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی

2856000856800486000028608006480000448080045300002530800(ایي کذ در طَل دٍرُ درهاى فقط یکثار قاتل هحاسثِ ٍ اخذ هی تاضذ)

11424034272194400114432259200179232181200101232 تزای ّز جلسConformalِهذیزیت ٍ تجَیش اًجام درهاى رادیَتزاپی غیز #

#
هحاسثات پایِ رادیَتزاپی ضاهل دٍسیوتزی ٍ دٍسیوتزی اختصاصی ارسیاتی 

 TDFپاراهتزّای درهاى، تضویي کیفیت اًتقال دٍس، دٍس عوقی هحَر هزکشی، 
9520002856001620000953600216000014936001510000843600

#
درهاى رادیَتزاپی تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی
390400117120664400391120885600612320619200345920

#
 سیوَالتَر تا گزافی سادُ تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی

ایي کذ  )  (تعزفِ رادیَلَصی هزتَطِ جذاگاًِ قاتل هحاسثِ ٍ اخذ هی تاضذ) 
4760001428008100004768001080000746800755000421800

#
سی تی )سیوَالتَر تا سایز رٍضْای تصَیزتزداری تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی 

 (اسکي، ام ار ای، سًََگزافی ٍ پت اسکي
1428000428400243000014304003240000224040022650001265400

38080001142400648000038144008640000597440060400003374400 طزاحی درهاى تزای یک ًاحیِ درهاًی تا فیلذ پیچیذُ تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی#

#
 یا تَلَس تزای دٍرُ کاهل biteطزاحی ٍ ساخت ضیلذّای هتعذد، استٌت، ضیلذ 

رادیَتزاپی
4760001428008100004768001080000746800755000421800

#
طزاحی ٍ ساخت ضیلذ ّای تی قاعذُ، ضیلذّای خاظ، جثزاى کٌٌذُ، ٍج، قالة 

 یا هَلتی لیف تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپیcastsیا  (mold)گیزی 
8568002570401458000858240194400013442401359000759240



فرانشیزعمومیفرانشیزخصوصیفرانشیزخیریهفرانشیزدولتی  (Value)شرح کد

1142400342720194400011443202592000179232018120001012320کاًتَریٌک تَهَر تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی#

#
 تزای ّز جلسConformalِهذیزیت ٍ تجَیش اًجام درهاى رادیَتزاپی غیز 

( قاتل گشارش، هحاسثِ ٍ اخذ ًوی تاضذ705380ایي کذ ّوزاُ تا کذ )
11424034272194400114432259200179232181200101232

#
 تزای ّز جلسِ Conformalهذیزیت ٍ تجَیش اًجام درهاى رادیَتزاپی 

( قاتل گشارش، هحاسثِ ٍ اخذ ًوی تاضذ705375ایي کذ ّوزاُ تا کذ )
19040057120324000190720432000298720302000168720

8568002570401458000858240194400013442401359000759240کاًتَریٌک ارگاى در هعزض خطز تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی#

#
درهاى تِ اسای ّز  (ٍریفیکاسیَى)استفادُ اس پَرتال فیلن رادیَلَصیک تزای تاییذ 

هَرد اجزا
19040057120324000190720432000298720302000168720

#
هحاسثات پایِ رادیَتزاپی جْت درهاى سادُ رادیَتزاپی ضاهل دٍسیوتزی ٍ 

دٍسیوتزی اختصاصی ارسیاتی پاراهتزّای درهاى، تضویي کیفیت اًتقال دٍس، دٍس 
9520002856001620000953600216000014936001510000843600

#
هحاسثات پایِ رادیَتزاپی جْت درهاى پیچیذُ رادیَتزاپی ضاهل دٍسیوتزی ٍ 

دٍسیوتزی اختصاصی، ارسیاتی پاراهتزّای درهاى، تضویي کیفیت اًتقال دٍس، دٍس 
1428000428400243000014304003240000224040022650001265400

#
درهاى رادیَتزاپی تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی
390400117120664400391120885600612320619200345920

#
درهاى رادیَتزاپی تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی
4880001464008305004889001107000765400774000432400

#
درهاى رادیَتزاپی سادُ تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی تا دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تا 
4880001464008305004889001107000765400774000432400

#
درهاى رادیَتزاپی سادُ تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تا 
5856001756809966005866801328400918480928800518880

#
درهاى رادیَتزاپی پیچیذُ تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تا 
6832002049601162700684460154980010715601083600605360

#
درهاى رادیَتزاپی پیچیذُ تیوار تز رٍی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تِ اسای تعذاد 

فیلذّای درهاًی در یک دٍرُ کاهل رادیَتزاپی دستگاُ ضتاب دٌّذُ خطی تا 
8296002488801411850831130188190013011801315800735080



فرانشیزعمومیفرانشیزخصوصیفرانشیزخیریهفرانشیزدولتی  (Value)شرح کد

97600292801661009778022140015308015480086480درهاى رادیَتزاپی سادُ تیوار تا دستگاُ کثالت#

11712035136199320117336265680183696185760103776درهاى رادیَتزاپی پیچیذُ تیوار تا دستگاُ کثالت#

#*
سی تی )سیوَالتَر تا سایز رٍضْای تصَیزتزداری تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی 

(اسکي، ام ار ای، سًََگزافی ٍ پت اسکي
14280001428000243000024300003240000324000022650002265000

#*
طزاحی درهاى تزای یک ًاحیِ درهاًی تا استفادُ اس یک فیلذ پیچیذُ تزای دٍرُ 

کاهل رادیَتزاپی
5236000523600089100008910000118800001188000083050008305000

31416003141600534600053460007128000712800049830004983000کاًتَریٌک تَهَر تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی*#

23800071400405000238400540000373400377500210900 تزای ّز جلسIMRTِهذیزیت ٍ تجَیش اًجام درهاى رادیَتزاپی #

23800002380000405000040500005400000540000037750003775000کاًتَریٌک ارگاى در هعزض خطز تزای دٍرُ کاهل رادیَتزاپی*#

#*
درهاى تِ اسای ّز  (ٍریفیکاسیَى)استفادُ اس پَرتال فیلن رادیَلَصیک تزای تاییذ 

هَرد اجزا
190400190400324000324000432000432000302000302000

#*
حجن تزای تافت ّذف ٍ تعییي تحول - ، ضاهل ّیستَگزام دٍسIMRTهحاسثات 

ًسثی ارگاى ّای حیاتی
23800002380000405000040500005400000540000037750003775000

#*
 تِ اسای تعذاد جلسات درهاًی در یک IMRTدرهاى رادیَتزاپی تیوار تا دستگاُ 

دٍرُ کاهل رادیَتزاپی
4880000488000083050008305000110700001107000077400007740000

#
تِ اسای ّز جلسِ  (دٍس تاال) HDRدرهاى تزاکی تزاپی تیوار تز رٍی دستگاُ 

( درصذ تعزفِ هزتَطِ قاتل اخذ هی تاضذMDR ،70تزای دستگاُ )
1.3E +073806400215930001271140028782000199004002012400011242400

#
 تزاکی تزاپی سیلٌذر ٍاصیٌال ٍ رکتال ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر، هحاسثات فیشیک 

تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی ٍصل تِ دستگاُ تزاکی تزاپی تاتت ّز جلسِ
2856000856800486000028608006480000448080045300002530800

#
تزاکی تزاپی سیلٌذر اٍٍییذ ٍاصیٌال ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر، طزاحی درهاى سِ 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی ٍصل (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)تعذی 
3332000999600567000033376007560000522760052850002952600



فرانشیزعمومیفرانشیزخصوصیفرانشیزخیریهفرانشیزدولتی  (Value)شرح کد

#
 تزاکی تزاپی سیلٌذرتاًذٍم اٍییذ ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر، طزاحی درهاى سِ 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی ٍصل (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)تعذی 
476000014280008100000476800010800000746800075500004218000

#
 تزاکی تزاپی هزی یا ًاسٍفارًکس یا ریِ ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى طزاحی 

هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ  (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)درهاى سِ تعذی 
476000014280008100000476800010800000746800075500004218000

#
 تزاکی تزاپی هجاری صفزاٍی ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى طزاحی درهاى 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)سِ تعذی 
3332000999600567000033376007560000522760052850002952600

#
تزاکی تزاپی سطحی پَستی ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى، طزاحی درهاى سِ 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی ٍصل (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)تعذی 
2856000856800486000028608006480000448080045300002530800

#
ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى،  (غیزاس پزٍستات) تزاکی تزاپی ارگاى ّای لگٌی 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)طزاحی درهاى سِ تعذی 
714000021420001215000071520001620000011202000113250006327000

#
تزاکی تزاپی تافت ًزم سزگزدى ٍ اًذام ّا ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)طزاحی درهاى سِ تعذی 
3332000999600567000033376007560000522760052850002952600

#
تزاکی تزاپی پزٍستات ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى طزاحی درهاى سِ تعذی 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی ٍصل تِ (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)
9996000299880017010000100128002268000015682800158550008857800

#
 تزاکی تزاپی هغش ضاهل قزاردادى اپلیکاتَر یا سَسى طزاحی درهاى سِ تعذی 

، هحاسثات فیشیک تزاکی تزاپی ٍ دٍسیوتزی ٍصل تِ (کاًتَریٌگ ٍ تاییذ پالى)
666400019992001134000066752001512000010455200105700005905200

#*
تا اضعِ ایکس  (IORT) اًجام درهاى رادیَتزاپی حیي جزاحی 

( را گشارش ًواییذ705400تزای هحاسثِ فیشیک پشضکی کذ )
2.2E +0722256000378750003787500050490000504900003530000035300000

#*
تا الکتزٍى  (IORT) اًجام درهاى رادیَتزاپی حیي جزاحی 

( را گشارش ًواییذ705400تزای هحاسثِ فیشیک پشضکی کذ )
2.7E +0727112000461390004613900061506000615060004300200043002000

#*
اًجام درهاى رادیَتزاپی تِ رٍش استزیَتاکتیک تِ اسای ّز جلسِ درهاى

تزای هحاسثِ ) (تزاساس استاًذارد ٍسارت تْذاضت درهاى ٍ آهَسش پشضکی)
3.4E +0733529600570606005706060076064400760644005318080053180800

#*
استفادُ اس ّایپزتزهی خارجی تِ صَرت هَضعی یا توام تذى در درهاى 

رادیَتزاپی ٍ ضیوی درهاًی؛ تِ اسای ّز جلسِ
920000920000156565015656502087100208710014592001459200

#OCT 388272116482660752388962880848609058615836344046(ضاهل کلیِ ّشیٌِ ّا) یک چطن



فرانشیزعمومیفرانشیزخصوصیفرانشیزخیریهفرانشیزدولتی  (Value)شرح کد

#OCT 6514641954391108630652605147798010219551033290577265(ضاهل کلیِ ّشیٌِ ّا) دٍ چطن

21551264654366754215896488916338058341822190964اسکي کاى فَکال یک چطن#

354344106303603007354966803898555857562026313985اسکي کاى فَکال دٍ چطن#

#UBM7972802391841356795798699180873012506341264560706464 ّز یک اس چطن ّا

ُ گیزی سلَل ّای قزًیِ یا اسپکَالر هایکزٍسکَپی *# 386800386800658250658250877500877500613500613500؛ ّز دٍ چطن(ECC)اًذاس

#*
، اُرب اسکي ٍ Itrace، Zoywaveضاهل تَپَگزافی، پٌتاکن، )تصَیزتزداری قزًیِ 

؛ ّز چطن(سایز هَارد هطاتِ
338000338000575200575200766800766800536100536100

145200145200247100247100329400329400230300230300تست دیذ تُعذ ٍ عوق چطن؛ ّز دٍ چطن*#

#*
تست ارسیاتی هیشاى اضک؛ ّز دٍ چطن تِ ّز رٍش 

(ّشیٌِ کیت تِ طَر جذاگاًِ قاتل هحاسثِ ٍ اخذ هی تاضذ)
211120211120359270359270478980478980334860334860

145200145200247100247100329400329400230300230300؛ ّز دٍ چطنWorthتست *#

145200145200247100247100329400329400230300230300؛ ّز دٍ چطن(پزدُ ّس)تست ّس اسکزیي *#

ُ گیزی ضخاهت قزًیِ تا اٍلتزاسًَذ *# 194000194000330150330150440100440100307700307700؛ ّز چطنORAاًذاس

ُ گیزی ضخاهت قزًیِ تا پاکی هتزی؛ ّز دٍ چطن*# 9640096400164050164050218700218700152900152900اًذاس

#*
 ٍ یا سایز HTR یا GDXهاًٌذ )تست ارسیاتی عصة چطن در تیواراى گلَکَم 

؛ ّز چطن(هَارد هطاتِ
338000338000575200575200766800766800536100536100

#
عکسثزداری فضای اپیذٍرال، تحت ّذایت رادیَلَصیک هاًیتَریٌگ ٍ تفسیز ٍ 

گشارش
384400115320654150385070872100603020609700340620

#
پَرتَگزافی تزاًس ّپاتیک اس طزیق پَست، ارسیاتی ّوَدیٌاهیک تحت ّذایت 

(اًجام ٍ تفسیز)رادیَلَصیک 
1152000345600196040011540002613600180720018272001020800



فرانشیزعمومیفرانشیزخصوصیفرانشیزخیریهفرانشیزدولتی  (Value)شرح کد

643120019293601094420064423601459080010088960102006005698760درهاى تزاًس کاتتز، اًفَسیَى؛ تِ ّز رٍش رٍش تِ ّوزاُ ًظارت ٍ تفسیز#

#
خارج کزدى هکاًیکی هَاد اًسذادی اطزاف کاتتز ٍریذ هزکشی یا ٍریذ جذاگاًِ 

(اًجام ٍ تفسیز)تحت ّذایت رادیَلَصیک 
105680031704017984001058640239760016578401676200936440

#
خارج کزدى هکاًیکی هَاد اًسذادی داخل ٍریذ هزکشی یا داخل کاتتز تا ّذایت 

(اًجام ٍ تفسیز)رادیَلَصیک 
4808001442408182004816401090800754240762600426040

#
خارج کزدى جسن خارجی داخل عزٍقی اس طزیق کاتتز ٍ اس راُ پَست تا ّذایت 

(اًجام ٍ تفسیز)رادیَلَصیک 
2016000604800343070020195004573800316260031976001786400

#+*
ارائِ تصَیز سِ تعذی تِ ّوزاُ گشارش آًالیش ٍ هحاسثات کوی تصاٍیز تزای سی 

 ّوزاُ تا پزداسش تعذی تز رٍی MRI، PET/CT، SPECT/CTتی اسکي، 
57120057120097200097200012960001296000906000906000

#+*
 ٍ پزفیَصى ٍ هحاسثات MRSتاسساسی ٍ ارائِ ًقطِ تصَیزی ٍ کوی هتاتَلیکی

کوی خارج اس دستگاُ ٍ تاس ساسی تصاٍیز تخصصی در تصَیز تزداری ّای هغشی 
19040001904000324000032400004320000432000030200003020000

#+*
، ضاهل ارسیاتی FMRI ٍ DTIتاس ساسی ٍ ارائِ تصاٍیز عولکزدی 

ًَرٍسایکَلَصیک ٍ ثثت فزم هزتَطِ، ارائِ آسهَى عولکزدی تِ تیوار در حیي 
34272003427200583200058320007776000777600054360005436000

#+
استفادُ اس استزیَتاکسی تِ هٌظَر کارگذاری سین قثل اس عول جزاحی یا اًجام 

تیَپسی پستاى
1452000435600247100014546003294000227760023030001286600

#+
استفادُ اس هاهَگزافی تِ هٌظَر کارگذاری سین قثل اس عول جزاحی یا اًجام 

تیَپسی پستاى 
5808001742409884005818401317600911040921200514640

#
 ّوزاُ تا ًٍَگزافیIVCفیلتز

( ّشیٌِ ست فیلتز جذاگاًِ قاتل هحاسثِ ٍ اخذ هی تاضذ
720000021600001225250072125001633500011295000114200006380000

IVC479600014388008161500480430010881000752380076070004249800خارج کزدى فیلتز #


