
 

 
 

 خدا ًبم بَ
 سبسّار درهبًی بِداشتی خدهبت ّ پسشکی علْم داًشگبٍ

  1391 سبل در پسشکی ُبی پرّاًَ صدّراًْاع ُبی تعرفَ کبهل لیست

 

 
 صدور پروانه ها هبلغ بَ ريبل

ردي

 ف

 2173319007002 سیبب حسبة شوبرٍ پسشکی هْسسبت برداری بِرٍ ُبی پرّاًَ صدّر
تختخوابي در شهرهبي دانشگبهي 100برداري بيمبرستبن زير  صذور پروانه بهره 3600000  1 

تختخوابي در سبير شهرهب 100صذور پروانه بهره برداري بيمبرستبن زير  2350000  2 

تختخوابي در شهرهبي دانشگبهي 500تب  100صذور پروانه بهره برداري بيمبرستبن  4500000  3 

تختخوابي در سبير شهرهب 500تب  100بيمبرستبن صذور پروانه بهره برداري  3300000  4 

تختخوابي در شهرهبي دانشگبهي 500صذور پروانه بهره برداري بيمبرستبن ببالي  5500000  5 

تختخوابي در سبير شهرهب 500صذور پروانه بهره برداري بيمبرستبن ببالي  4500000  6 

محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس صذور پروانه بهره برداري مركس جراحي  3500000

در شهرهبي دانشگبهي  راديوتراپي تصويربرداري،موسسه  

7 

صذور پروانه بهره برداري مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس  3000000

هبتصويربرداري،موسسه راديوتراپي  در سبير شهر  

8 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) صذور پروانه بهره برداري درمبنگبه هب 650000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در شهرهبي 

 دانشگبهي

9 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) صذور پروانه بهره برداري درمبنگبه هب 600000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در سبير 

 شهرهب

10 

 11 صذور پروانه بهره برداري سبير موسسبت پسشكي در شهرهبي دانشگبهي 350000

 12 صذور پروانه بهره برداري سبير موسسبت پسشكي در سبير شهرهب 250000

 13 افسايش بخش هبي تخصصي سرپبيي به موسسبت 120000

 14 افسايش بخش هبي تخصصي بستري و پرتوپسشكي به موسسبت 120000

 

 

 

 



 رديف صدّر پرّاًَ هسئْل فٌي مبلغ

 2173319008000 سیبب حسبة شوبرٍ پسشکی هْسسبت فٌی هسئْلیي پرّاًَ صدّر

 1 صذور پروانه مسئول فني بيمبرستبن در شهرهبي دانشگبهي 480000

 2 صذور پروانه مسئول فني بيمبرستبن در سبير شهرهب 340000

صذور پروانه مسئول فني مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس  650000

راديوتراپي  در شهرهبي دانشگبهيتصويربرداري،موسسه   

3 

صذور پروانه مسئول فني مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس  550000

 تصويربرداري،موسسه راديوتراپي  در سبير شهرهب

4 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) صذور پروانه مسئول فني درمبنگبه هب 650000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در شهرهبي 

 دانشگبهي

5 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) صذور پروانه مسئول فني درمبنگبه هب 550000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در سبير 

 شهرهب

6 

 7 صذور پروانه مسئول فني سبير موسسبت پسشكي در شهرهبي دانشگبهي 230000

 8 صذور پروانه مسئول فني سبير موسسبت پسشكي در سبير شهرهب 120000

 

 

پرّاًَ ُبتوديد   

 رديف توديد  مبلغ
 2173319007002 سیبب حسبة شوبرٍ پسشکی هْسسبت برداری بِرٍ پرّاًَ توديد

تختخوابي در شهرهبي دانشگبهي 100پروانه بهره برداري بيمبرستبن زير  تمذيذ 600000  1 

تختخوابي در سبير شهرهب 100پروانه بهره برداري بيمبرستبن زير تمذيذ  450000  2 

تختخوابي در شهرهبي دانشگبهي 500تب  100پروانه بهره برداري بيمبرستبن تمذيذ  1000000  3 

تختخوابي در سبير شهرهب 500تب  100پروانه بهره برداري بيمبرستبن تمذيذ  700000  4 

تختخوابي در شهرهبي دانشگبهي 500پروانه بهره برداري بيمبرستبن ببالي تمذيذ  1300000  5 

تختخوابي در سبير شهرهب 500پروانه بهره برداري بيمبرستبن ببالي تمذيذ  1000000  6 

پروانه بهره برداري مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس تمذيذ  340000

 تصويربرداري،موسسه راديوتراپي  در شهرهبي دانشگبهي

7 

برداري مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس پروانه بهره تمذيذ  230000

 تصويربرداري،موسسه راديوتراپي  در سبير شهرهب

8 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) پروانه بهره برداري درمبنگبه هبتمذيذ  340000

پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در شهرهبي راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه 

 دانشگبهي

9 



موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) تمذيذ پروانه بهره برداري درمبنگبه هب 230000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در سبير 

 شهرهب

10 

پروانه بهره برداري سبير موسسبت پسشكي در شهرهبي دانشگبهيتمذيذ  70000  11 

 12 تمذيذ پروانه بهره برداري سبير موسسبت پسشكي در سبير شهرهب 40000

 

 

پرّاًَ هسئْل فٌي توديد هبلغ  رديف 
 2173319008000 سیبب حسبة شوبرٍ پسشکی هْسسبت فٌی هسئْلیي پرّاًَ توديد

فني بيمبرستبن در شهرهبي دانشگبهي تمذيذ پروانه مسئول 90000  1 

 2 تمذيذ پروانه مسئول فني بيمبرستبن در سبير شهرهب 70000

تمذيذ پروانه مسئول فني مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس  320000

 تصويربرداري،موسسه راديوتراپي  در شهرهبي دانشگبهي

3 

تمذيذ پروانه مسئول فني مركس جراحي محذود، مركس درمبن نبببروري، درمبن بب اكسيصن هبيپر ببر، مركس  220000

 تصويربرداري،موسسه راديوتراپي  در سبير شهرهب

4 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) تمذيذ پروانه مسئول فني درمبنگبه هب 320000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در شهرهبي 

 دانشگبهي

5 

موسسه راديولوشي، موسسه  –( عمومي، تخصصي، دنذانپسشكي) تمذيذ پروانه مسئول فني درمبنگبه هب 220000

راديولوشي دهبن و فك و صورت ، موسسه پسشكي هسته اي، موسسه آمبوالنس خصوصي در سبير 

 شهرهب

6 

 7 تمذيذ پروانه مسئول فني سبير موسسبت پسشكي در شهرهبي دانشگبهي 100000

 8 تمذيذ پروانه مسئول فني سبير موسسبت پسشكي در سبير شهرهب 80000

 

سیبب  ّابستَ حرف سبير ّ آزهبيشگبُی، علْم ، دارّسبزاى ، ،دًداًپسشکبى پسشکبى هْقت ّ دائن پرّاًَ صدّر
2173319008000 

 1 داروساز ، آزهایشگاهی علوم دکترای ، ،دندانپسشک پسشک دائن پروانه صدور 220000

 2 داروساز ، آزهایشگاهی علوم دکترای ، ،دندانپسشک پسشک هوقت پروانه صدور 90000

 3 دی اچ پی هقطع در پسشکی وابسته حرف دائن پروانه صدور 200000

 4 دی اچ پی هقطع در پسشکی وابسته حرف هوقت پروانه صدور 70000

 5 ارشد کارشناسی هقطع در پسشکی وابسته حرف دائن پروانه صدور 180000

 6 ارشد کارشناسی هقطع در پسشکی وابسته حرف هوقت پروانه صدور 60000

 7 کارشناسی هقطع در پسشکی وابسته حرف دائن پروانه صدور 40000



 8 کارشناسی هقطع در پسشکی وابسته حرف هوقت پروانه صدور 30000

  2110101921001 سیبب اهْرهبلیبتی حسبة پسشکی دائن پرّاًَ 100000

  2110101921001 سیبب اهْرهبلیبتی حسبة هبهبيی دائن پرّاًَ 40000

 


