
 (۷۹ )سال مغز برداری نقشه ملی آزمایشگاه خدمات یتعرفه

 کد خدمت نوع خدمت واحد تعرفه )ریال(

(حاجب یهماد بدون) مغز از غیرعملکردی. آی. آر. ام ساعت ۲,۰۳۳,۳۳۳  ۰۰۰۰  

۲, ۳۳۷ (حاجب یماده با) مغز از غیرعملکردی. آی. آر. ام ساعت ۳۳۳,  ۰۰۰۰  

۰, ۳۵۴ (حاجب یهماد بدون)با و  مغز از غیرعملکردی. آی. آر. ام ساعت ۳۳۳,  ۰۰۰۰  

۴, ۳۲۳ ۰۰۰۰ (حاجب یماده بدون و با) مغز از غیرعملکردی (MRA) آنژیو. آر. ام ساعت ۳۳۳,  

۲, ۳۷۳ اسپکتروسکوپی. آر. امعملکردی و . آی. آر. ام ساعت ۳۳۳,  ۰۰۰۰  

۰, ۳۴۳  ساعت ۳۳۳,
 هب پیشرفته هایتکنیک دیگر و پرفیوژن/دیفیوژن هایتصویربرداری انواع

فوق موارد جز  
۰۰۰۰  

۱, ۳۹۴  ساعت ۳۳۳,

 یرتصاو كمی محاسبات و آنالیز گزارش همراه به بعدی سه تصویر یهارائ

 بدون یا با تصاویر روی بعدی پردازش با همراه. آی. آر. ام برای

 پارامترهای تنظیم و كالیبراسیون همراه به دستگاه از خارج هایپردازش

 تصویربرداری حین نظارت و تصویربرداری

۰۰۰۰  

۱, ۳۳۱ كما یا هوشیاری یا خواب حالت در كانال ۰۰ روتین الکتروانسفالوگرام ساعت ۳۳۳,  ۰۰۰۰  

كما یا هوشیاری یا خواب حالت در كانال ۰۰ روتین الکتروانسفالوگرام ساعت ۱,۰۸۳,۳۳۳  ۰۰۰۰  

كما یا هوشیاری یا خواب حالت در كانال ۰۰ روتین الکتروانسفالوگرام ساعت ۱,۰۴۳,۳۳۳  ۰۰۰۰  

 ساعت ۲,۹۴۳,۳۳۳
 تعیین مثال برای) مغناطیسی تحریک با كانال ۰۰ الکتروانسفالوگرام

(بینایی یا و زبانی حركتی، حسی، كورتکس محل  
۰۰۰۰  

 ساعت ۰,۳۳۳,۳۳۳
 تعیین مثال برای) مغناطیسی تحریک با كانال ۰۰ الکتروانسفالوگرام

(بینایی یا و زبانی حركتی، حسی، كورتکس محل  
۰۰۰۰  

 ساعت ۰,۰۳۳,۳۳۳
 تعیین مثال برای) مغناطیسی تحریک با كانال ۰۰ الکتروانسفالوگرام

(بینایی یا و زبانی حركتی، حسی، كورتکس محل  
۰۰۰۰  

(صرعی امواج تحلیل در مثال برای) الکتروانسفالوگرام دیجیتال تحلیل ساعت ۰۳۳,۳۳۳  ۰۰۰۰  



۰۰۰۰ آنالیز تصویر ساعت ۰۳۳,۳۳۳  

۳۰۳  ساعت ۳۳۳,
 انتخابی افزار نرم یا Psychtoolbox افزار نرم با تسک طراحی

 آزمایشگاه
۰۰۰۰  

 مورد ۱,۰۴۳,۳۳۳

 یا و یکتحر وسیله به زیركورتکس و كورتکس عملکردی موقعیت تعیین

 برانگیختن برای عمقی الکترودهای یا مغز سطح الکترودهای از ثبت

 مغز حیاتی های ساختمان كردن مشخص یا تشنج

۰۰۰۰  

 ساعت به زودی
 مغناطیسی فعالیت برای آنالیز؛ و ثبت( MEG)مگنتوانسفالوگرافی 

 (مغزی صرع كورتیکال محل تعیین مثال برای، )مغز خودبخودی
۰۰۰۰  

با مغزی تحریک  tDCS یا tACS ساعت ۴۴۳,۳۳۳  ۰۰۰۰  

۰۰۰۰ ی متحرک()با و بدون ارائه fNIRSثبت سیگنال  ساعت ۱,۳۳۳,۳۳۳  

 ساعت ۱,۱۳۳,۳۳۳

 تصویربرداری حین در عصبی عملکردی تست اجرای و انتخاب

 توسط تست كامل انجام با مغزی، عملکرد نقشه برداری غیرتهاجمی

 دهیگزارش و تست بر مرور انجام با متخصص،

۰۰۰۰  

۰۰۰۰ (TMSای )تحریک مغناطیسی فراجمجمه ساعت ۱,۰۴۳,۳۳۳  

بسته به تعداد 

  کانال متغیر
۰۰۰۰ (EEG) سیگنال ثبت با همراه جمجمه الکتریکی/مغناطیسی تحریک ساعت  

یابیمکان سیستم از استفاده با جمجمه الکتریکی/ مغناطیسی تحریک ساعت ۰,۰۳۳,۳۳۳  ۰۰۰۰  

۱, ۳۳۳ ماه گیگابایت ۳۳۳, تصویر/  داده نگهداری و آرشیو یههزین   ۰۰۰۰  

 به آزمایش نوع به بسته مصرفی مواد یهزینه و استی مواد مصرفی های فوق بدون احتساب هزینهتمامی هزینه

نمونه  سازیآماده و ستاپ جهت شده صرف زمان یتعرفه همچنین .شد خواهد محاسبه مجزا صورت
۱

۰
 یتعرفه ⁄

 .باشدمی هاآزمایش انجام

 

 

 

 

 



 

 ی خدمات سنسورهای اضافه در ثبت سیگنال تعرفه

 ردیف Measurement Line واحد تعرفه )ریال(

۳۳۵  EEG ۰برداری سنکرون با فیلم ساعت ۳۳۳,

۳۲۴  EMG ۰ ساعت ۳۳۳,

۳۳۲  ساعت ۳۳۳,
 ،GSR ،SPO2 ،Pulse ،Temperature ،Snoreسنسورهای 

Limb Movementسنج، ، شتابFlow ،Respiration Effort 

۰ 

 


