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  طرحهاي تیپ گروه پزشکی و پیراپزشکی
  

  مقدمه 
و اشتغالزایی گروههاي پزشکی و ام سالمت با هدف ارتقاي سالمت جامعه ظگسترش کسب و کارهاي حوزه ن

پیراپزشکی بویژه دانش آموختگان جوان و بیکار از مهم ترین اهداف دفتر کارآفرینی وزارت بهداشت، درمان و 
  . آموزش پزشکی می باشد

ین مسیر اعطاي تسهیالت از محل آیین نامه گسترش بنگاههاي کوچک اقتصادي زود بازده و کارآفرین در ا
تدوین مشاغل نظام سالمت در قالب طرحهاي . حمایت از کارآفرینان نظام سالمت می باشد درراهکاري اجرایی 

رحهاي کسب و کار مربوطه تیپ شغلی زمینه را براي آشنایی بیشتر دانش آموختگان با بازار کار سالمت و ط
 .  فراهم می نماید

 
توانند با تایید دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشـکی مربوطـه از محـل    در مناطق محروم متقاضیان می)  1تبصره 

 .تسهیالت بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین معادل مبلغ رهن براي خرید مکان طرح اقدام نمایند

جه به تهیه مکان بر اساس تیپ شغلهاي گفته شده حداقل فضاي فیزیکی بر اساس فضاي مورد تصـویب  با تو) 2تبصره 
خت مکان بر اساس آخرین فهرسـت بهـاي مصـوب    وزارت بهداشت می باشد همچنین میزان اعتبار تخصیصی جهت سا

  .می باشددر هر استان 
  

 :مطب پزشک عمومی -1
  .کتراي عمومیدمقطع  فارغ التحصیل : شرایط کار آفرین

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب : امکانات الزم جهت ایجاد مرکز
  .و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح درمان

امـل  سـت ک بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه      : تجهیزات
تشخیص، اتوسکوپ افتالمسکوپ، دیکتافون، میکروجت، برانکارد، تخـت عمـل جراحـی، ترالـی اورژانـس، کپسـول       

  .، ست احیا، تجهیزات اداري و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیازاکسیژن
  : نیروي انسانی مورد نیاز

   .منشی -بهیارپرستار یا  -مومیپزشک ع
  )یک نفر به جز پزشک از گروه پزشکی و پیراپزشکی باالتر از مدرك بهیاري حداقل(.نفر 2حداقل  : یاشتغالزای 
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  )ارقام به میلیون ریال است(                                                                                          :طرح ابعاد اقتصادي 

  رآورد هزینه رهن مکان طرحب  *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  : مطب پزشک متخصص -2
، پوسـت، اطفـال،   جراحـی : دکتـراي تخصصـی در یکـی از رشـته هـاي     فارغ التحصـیل مقطـع    : شرایط کارآفرین

، رادیولوژي، ریه، مغزواعصاب، ارتوپدي، زنـان و زایمـان، گـوارش    لب و عروق، ارولژي، چشم، عفونیبیهوشی، ق
   .و سایر تخصص هاي مورد تایید وزارت بهداشت گوش وحلق وبینی

شـت،  بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهدا      داشتن فضاي مناسـب : امکانات الزم جهت ایجاد مرکز
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

بـا توجـه بـه اینکـه     (بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی      : تجهیزات
شود ولـی فهرسـت کـاملی از ایـن     می تجهیزات مورد نیاز هر رشته تخصصی زیاد می باشد از ذکر آنها خودداري

  ).جهزات موجود می باشدت
  .بهیار، منشیپزشک متخصص، پرستار یا  : نیروي انسانی مورد نیاز

  )باالتر از مدرك بهیاري به جز پزشک از گروه پزشکی و پیراپزشکی یک نفرحداقل (.نفر 2حداقل   :ی اشتغالزای 

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 1000-500  700تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 1000-500  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 1000-500  %60تیپ  3

  .و بر اساس نوع تخصص، مبلغ متفاوت است نوان حداقل برآورد هزینه می باشداین مبلغ به ع*
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  :داروخانه-3

  .دکتراي دارو سازي فارغ التحصیل مقطع :آفرین شرایط کار 
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب : امکانات الزم جهت ایجاد مرکز
  .ا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالحدرمان و آموزش پزشکی و دار

  : نیروي انسانی مورد نیاز
  .نفر2 دکتر دارو ساز، تکنسین دارو خانه

  .نفر 5و درصورت شبانه روزي بودن  نیروي کار 3به کار گرفتن حداقل  :ی اشتغالزای
  

  :   طرح ابعاد اقتصادي 
                                                                                       

  )ارقام به میلیون ریال است(

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 500  1100تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 500  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 500  %60تیپ  3

  .هزینه می باشداین مبلغ به عنوان حداقل برآورد *
  :آزمایشگاه-4

  .فارغ التحصیل مقطع دکتراي علوم آزمایشگاهی یا متخصصین پاتولوژي  :آفرین شرایط کار 
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب :مرکز امکانات الزم جهت ایجاد 

  .ذیصالح درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع
سـل  بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جملـه   :نیازتجهیزات مورد 

،میکروتوم کرایو، دستگاه کشت خون، الکتروفـورز، شـیکر،   co2کانتر، میکروسکوپ، سانتریفوژ، فریزر، انکوباتور
  .سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیازکانتر و 

 2کاردان علـوم آزمایشـگاهی    علوم آزمایشگاهی، اي تخصصی پاتولوژي، دکترايدکتر :نیاز ی مورد نیروي انسان
  . نیروي خدماتی نفر، 2کارشناس علوم آزمایشگاهی نفر، 

  .نفر 5حداقل  :اشتغالزایی 
.  
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  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 2000  1200تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 2000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 2000  %60تیپ  3

  .داین مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باش*
  : مرکز مراقبت از سالمندان-5

  . و باالتر پرستاري لیسانسروانشناس، پزشکی، مقطع  فارغ التحصیل : نیروي کارآفرین
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب:  امکانات الزم جهت ایجاد مرکز

  .ذیصالح درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع
تجهیـزات   بر اساس استانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه        :تجهیزات

  .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و هتلینگ بر اساس استاندارد دفتري
   : نیروي انسانی مورد نیاز
، روانشناس، کـاردان یـا کارشـناس    ، بهیار، مدیر، منشی، اپراتور، نیروي خدماتی)مشاور(پزشک، پرستار، مددکار

  .بهداشت
  .نفر 5حداقل  :ی اشتغالزای 
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي  

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 1000  1500-800تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 1000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 1000  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :مطبهاي مامائی -6

  . یباالتر در رشتۀ مامائ و یکارشناس فارغ التحصیل مقطع :کارآفرین نیروي 
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب : امکانات الزم جهت ایجاد مرکز

  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح
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سـت واکیـوم    بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی از جملـه   : تجهیزات
اسـپلکوم، فیتـال مانیتورینـگ،     co2ن، تخت ژینکولـوژي، هیسـترومتر، تخـت زایمـان، هیسترسـکوپ، کپسـول       زنا

ساکشن کورت، ساکشن واکیوم، ست کامل تشخیص، میکروجت، ترالـی اورژانـس، کپسـول اکسـیژن، اتوسـکوپ      
  .و سایر تجهیزات و امکانات مورد نیاز افتالمسکوپ

  .، منشی ییکاردان ماماامائی، کارشناس م : موردنیازنیروي انسانی 
  )حداقل یک نفر به جز ماما از گروه پزشکی و پیراپزشکی باالتر از مدرك بهیاري(.نفر 2یا  1حداقل   :ی تغالزایاش
  

  )لیون ریال استارقام به می(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :اسی روانشن ،ايمرکز خدمات مشاوره -7

، روانپزشـک،  در رشـتۀ روانشناسـی بـالینی    ودکتـري   کارشناسی ارشدمقطع  فارغ التحصیل : شرایط کارآفرین
  .روانپرستار

بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   داشتن فضاي مناسب : امکانات موردنیاز
  .پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

تجهیـزات   بر اساس استانداردهاي مورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه       : تجهیزات
  .سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، اسباب بازي براي کودکان واداري

  :نیروي انسانی مورد نیاز
نفـر،   1) کارشـناس (لینیروانشناسـی بـا   روانپرسـتار،  روانشناس بالینی با مدرك دکترا یا ارشد براي سرپرسـتی، 

  .کاردان یا کارشناس مدارك پزشکینفر،  1مشاور مذهبی  روانپزشک،نفر، 2) ارشد(روانشناس بالینی
  . نفر 2حداقل :  یاشتغالزای 

  )میلیون ریال استارقام به (                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
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 بهداشـتی درمـانی   خـدمات  ارائهو ره خدمات پرستاريمشاومرکز-8
  : منزلدر

در یکــی از رشـته هـاي دکتــراي عمـومی، لیســانس پرسـتاري، لیســانس      فــارغ التحصـیل  : شـرایط کــارآفرین 
  .روانشناسی بالینی
بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   داشتن فضاي مناسب : امکانات مورد نیاز

  .مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالحپزشکی و دارا بودن 
تجهیـزات   بر اساس استانداردهاي مورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه       :تجهیزات 

و  ت کامـل تشـخیص، کپسـول اکسـیژن    وسایل و ابزار تزریقات، دستگاه فشار خون، ست و کیف احیا، سـ  اداري،
 .سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز

، پرسـتار، بهیـار، فیزیـوتراپ،     )دارا بودن دانشنامۀ دکتـراي حرفـه اي  (مدیر تیم پزشکی : نسانی مورد نیازنیروي ا
  .کاردان یا کارشناس مدارك پزشکی جهت پذیرش و تکمیل پروندهراننده، 

  . نفر براي هر شیفت 3 حداقلدر صورت فعالیت  :ی اشتغالزای 
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                                     :                     طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  I هزینه دانشگاه تیپIII 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد -9

   .ي عمومی،بیهوشی و روانپزشکدکترا فارغ التحصیل مقطع :کارآفرینی شرایط 
بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش   داشتن فضاي مناسب :نیاز امکانات مورد 

  .و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالحپزشکی 
تخـت   2حـداقل   بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله : تجهیزات

  .تجهیزات اداري و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیازبستري، وسایل پیشگیري از بحران و کمک هاي اولیه، 
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نفـر، روانشـناس بـالینی     1نفر، پزشـک عمـومی حـداقل     1متخصص روانپزشک حداقل  : ازنیروي انسانی مورد نی
) کارشـناس (، مددکار اجتمـاعی )کارشناس ارشد، کارشناس مشاور(نفر، مشاور  1) ارشدکارشناس یا کارشناس (
  .، نگهبانکاردان یا کارشناس مدارك پزشکینفر،  1نفر، پرستار حداقل  1
  .فرن 3حداقل  : یاشتغالزای 

  
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 600  1100تیپ  1
  Iنشگاه تیپ هزینه داII 600  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 600  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  ) MMT )Metadon Maintenance Therapyمرکز -10
   .کارشناس و ارشد روانشناس بالینی، روانپزشک ،پزشک عمومی :نیروي کارآفرین 

س استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  بر اسا داشتن فضاي مناسب :امکانات مورد نیاز 
  .پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

تجهیـزات   بر اساس استانداردهاي مورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه       : تجهیزات
  .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و سیستم امنیتیاداري 
  ، روانپزشک، منشی، مددکاربالینی پزشک عمومی، روانشناس : نسانی مورد نیازا نیروي

  .  نفر  3حداقل  :ی اشتغالزای
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *آورد هزینه راه اندازي طرح بر  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  ) DIC )Drop In Centerمرکز -11
  دیده، روانپزشک ع دکتراي آموزشفارغ التحصیل مقط: نیروي کارآفرین 
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بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و             داشـتن فضـاي مناسـب    :امکانات مورد نیاز 
  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 

تجهیـزات   و آمـوزش پزشـکی از جملـه   بر اساس استانداردهاي مورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان     : تجهیزات
  .و سایر ملزومات مورد نیازاداري 

  ،مددکارروانشناس، پرستار، پزشک عمومی، روانپزشک : نسانی مورد نیازانیروي 
  .  نفر  4حداقل  :ی شتغالزایا

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

   .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  : یوتراپی فیز-12

  .  تخصصی طب فیزیکی یا دانشنامۀ لیسانس و باالتر در رشته فیزیوتراپی مقطع فارغ التحصیل :کارآفرین  
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و             داشـتن فضـاي مناسـب    :مورد نیاز  امکانات 

  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 
، USدیـاترمی،   بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله : تجهیزات

IR ،UV ،tracteon ،استیموالتوز،IF ،favadic ،Tens ،IDC پله، پارالل شولد رویل، یولی، فریم، صندلی کـواالر ، ،
و سـایر تجهیـزات و ملزومـات مـورد      زات و ملزومات مورد نیـاز و سایر تجهی وزنه هاي مربوطه، دوچرخه ثابت

 .نیاز

  .فیزیوتراپی، تکنسین، منشیمتخصص طب فیزیکی، کارشناس  : نسانی مورد نیازانیروي 
  .  نفر 2حداقل  :ی اشتغالزای

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 800  1000تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 800  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 800  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
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  :شنوائی سنجی-13
  .کارشناسی و باالتر در رشته ادیومتري مقطع فارغ التحصیل : کارآفرین

بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و        داشتن فضاي مناسب :نیاز امکانات مورد  
  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 

، ACادیومتر اردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله بر اساس استاند :تجهیزات 
، AC5، ادیومترEGDHAT، دستگاه تست سمعک ABR، اتوسکوپ ATZC، دستگاه تمپانوگراف AZ27میدانس 

 .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز AZ7Rدستگاه امپدانس 

  . منشی، دستیار کارشناس کارشناس اپتومتري،  :نیاز نیروي انسانی مورد 
  .نفر  2 حداقل :ی الزایاشتغ

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  طرح برآورد هزینه رهن مکان   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 800  700تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 800  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 800  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  :ی سنجی بینای-14
  .و باالتر در رشتۀ اپتومتري یکارشناس مقطع فارغ التحصیل :کارآفرین 

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و           مناسـب  داشـتن فضـاي   :نیاز امکانات مورد  
  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 

عینک آزمـایش  بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله  :تجهیزات 
Trial Frameپ، چارت بینائی دور و نزدیک، جعبه عینک، کـراس سـلندر،   وسکوپ، رتینوسکوم، اسلیت المپ، افتال

 .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز ، دستگاه سینوپترمريPrisaberتست میدان دید، تست دید بعد، لنزومتر، 

  .اپتومتریست، دستیار اپتومتریست، منشی :نیاز نیروي انسانی مورد 
  .نفر 2حداقل  :ی تغالزایاش

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      ح طرابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 800  700تیپ  1
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  Iهزینه دانشگاه تیپ II 800  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 800  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
در صورتیکه فرد تاسیس موسسه عینک طبی را داشته باشدتسهیالت پیش بینی شده در فروش عینک طبـی بـه   *

  .آن اضافه خواهد شد

  : درمانیگفتار -15
  .ه گفتار درمانیکارشناسی و باالتر در رشت مقطع فارغ التحصیل :کارآفرین 

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و           داشـتن فضـاي مناسـب    :نیاز امکانات مورد  
  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 

دسـتگاه  بر اساس استانداردهاي مورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه        : : تجهیزات
،  Vocale، دسـتگاه   70A، دستگاه تربیت گفتـار فـردي    70D.S، لکنت شکن دیجیتال   70Aبیت گفتار گروهی تر

و  ، تخت معاینه، دستگاه ضبط صـوت  GqA  Speechtraining، دستگاه  LM7Z  Language  Musterدستگاه 
 .سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز

  .کمکی، منشی، نیروي خدمات گفتار درمانگر :نیاز نیروي انسانی مورد 
  .نفر 2حداقل  : یاشتغالزای

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  طرح  برآورد هزینه رهن مکان  *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 600  700تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 600  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 600  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*

  
   : سونوگرافیرادیولوژي و -16

  .در رشته رادیولوژي فارغ التحصیل :کارآفرین 
اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و            بـر   داشـتن فضـاي مناسـب    :نیاز امکانات مورد  

  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 
دسـتگاه  بر اساس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه          :تجهیزات 

اه ظهــور و ثبــوت رادیــوگرافی، دســتگاه رادیــوگرافی، کاســت فــیلم رادیــوگرافی در انــدازه هــاي مختلــف، دســتگ 
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و سایر تجهیـزات   سونوگرافی، فیلم رادیوگرافی، داروي ظهور و ثبوت، پروب سونوگرافی، نگاتوسکوپ، پاس کات
 .و ملزومات مورد نیاز

متخصص رادیولوژي، کارشناس رادیولوژي، کاردان رادیولوژي، متصدي تاریکخانـه،   :نیاز مورد  انسانی نیروي
  .سابدار، منشی، نیروي خدمات، پرستارپذیرش، ح
  .نفر  3حداقل   :ی اشتغالزای

  
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  ینه رهن مکان طرح برآورد هز  *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 4500  1650تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 4500  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 4500  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*

   : اسکنسی تی -17
  .مقطع دکتراي عمومی و تخصصی فارغ التحصیل : کارآفرین

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و              ي مناسـب داشـتن فضـا   :نیاز امکانات مورد 
  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 

  C.Tدسـتگاه  بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جملـه    :تجهیزات 
 .ملزومات مورد نیاز و سایر تجهیزات و اسکن، کولر گازي، پروسسور

کارشـناس   یـا کاردان بهیار، پرستاریا کارشناس رادیولوژي، کاردان یا متخصص رادیولوژي،  : نیروي مورد نیاز
  ، نیروي خدماتمدارك پزشکی

  .نفر 5 حداقل  :ی اشتغالزای 
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 10000  1650تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ I  %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ I  %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

18-MRI  :  
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  . دکتراي عمومی و تخصصی فارغ التحصیل مقطع :کارآفرین 
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و              داشـتن فضـاي مناسـب    :نیاز امکانات مورد 

  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 
، MRIدسـتگاه  بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله  :تجهیزات 

 .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز ، نگاتسکوپMRIپروسسور، کولر گازي، فیلم 

گذراندن دوره با (، کارشناس رادیولوژي)MRIبا گذراندن دوره (متخصص رادیولوژي :نیاز نیروي انسانی مورد 
MRI (، کارشناس مدارك پزشکی یاکاردان  ،، پرستار، بهیار، نیروي خدماتی هوشبري.  

  .نفر 5به ازاي هر شیفت حداقل  :ی اشتغالزای
  )ریال است ارقام به میلیون(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 25000  16500تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 25000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 25000   %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*

  
  : رادیوتراپی -19

  .در رشتۀ رادیوتراپی فارغ التحصیل : کارآفرین
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و              داشـتن فضـاي مناسـب    :نیاز امکانات مورد 

  .قانونی از مراجع ذیصالحآموزش پزشکی و دارا بودن مجوز 
دسـتگاه  کی از جملـه  بر اساس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـ        :تجهیزات 

 .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیازرادیوتراپی، چشمۀ کبالت،  کولر گازي، امکانات پزشکی 

متخصص رادیـوتراپی، کارشـناس رادیـوتراپی، کـاردان رادیـوتراپی، پرسـتار، بهیـار،         :نیاز نیروي انسانی مورد 
  .کارشناس مدارك پزشکی یا  کاردان
  .نفر 5شیفت حداقل  به ازاي هر :ی اشتغالزای

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 33000  16500تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 33000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 33000  %60تیپ  3
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  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  : پزشکی هسته اي -20
  .دکتراي تخصصی در رشته پزشکی هسته اي فارغ التحصیل مقطع :کارآفرین 

قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشـکی و  بر اساس استانداردهاي مورد  داشتن فضاي مناسب :امکانات 
  .قانونی از مراجع ذیصالحدارا بودن مجوز 

و  سـیموالتور   بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله :تجهیزات 
 .سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز

ارشناس رادیولوژي یا رادیوتراپی، کـاردان رادیولـوژي   متخصص پزشکی هسته اي، ک :نیاز نیروي انسانی مورد 
  .نگهبان ، کارشناس مدارك پزشکی یاکاردان یا رادیوتراپی، نیروي کمکی، بهیار، 

  . نفر 5به ازاي هر شیفت حداقل  :ی اشتغالزای
  

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 12000  1650تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 12000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 12000   %60تیپ  3

  .می باشداین مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه *

  : خصوصیشرکتهاي آمبوالنس -21
اما مسئول فنی حتمـا بایـد داراي دانشـنامۀ    (حقوقی  گروه پزشکی به صورت حقیقی یا فارغ التحصیل :کارآفرین 

  .)پزشکی باشد
بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  داشتن فضاي مناسب : امکانات

  .هاي قانونی از مراجع ذیصالحدارا بودن مجوز
حـداقل  بر اساس استانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه         : : تجهیزات

  .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز آمبوالنس و امکانات الزم
  .پزشک، پرستار، فوریتهاي پزشکی :نیروي انسانی مورد نیاز 

  .)نفر 2به ازاي هر آمبوالنس ( ر نف 3حداقل :ی اشتغالزای
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 



  
    

  
  

      
  

 ١٤

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
 Aنوع 1100با یک آمبوالنسحداقل  Iتیپ  1

1200-800  
1000-800  

 Aنوع 1100حداقل با یک آمبوالنس IIتیپ  2
1200-800  

  Iهزینه دانشگاه تیپ %80

 Aنوع 1100حداقل با یک آمبوالنس IIIتیپ  3
1200-800  

  Iهزینه دانشگاه تیپ %60

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  : عینک طبی فروش -22
  .لیسانس و باالتر در رشته اپتومتري مقطع فارغ التحصیل :آفرین کار

آموزش پزشـکی و  قبول وزارت بهداشت، درمان وبر اساس استانداردهاي مورد  داشتن فضاي مناسب :امکانات 
  .قانونی از مراجع ذیصالحدارا بودن مجوز 

دسـتگاه  آمـوزش پزشـکی از جملـه    بر اساس استانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت، درمـان و      : تجهیزات 
، لنزومتر، چارت بینائی نزدیک و دور، جعبـه عینـک، کـراس سـلندر، تسـت میـدان دیـد،         Prisaberسینوپترومري 

 .و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز Frame Trialافتالمسکوپ، رتینوسکوپ، عینک آزمایش 

  . اپتومتریست، دستیار، منشی:  نیروي انسانی مورد نیاز
  .نفر 2حداقل  :ی اشتغالزای

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح    *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :تولید اعضاء مصنوعی -23

 فــارغ التحصـیل مقطــع اعضــاي مصـنوعی،   و بــاالتر در رشـته  یکارشناسـ  مقطــع فـارغ التحصـیل   :کــارآفرین 
  .شکیکارشناسی در رشته مهندسی  پز

بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و   داشتن فضاي مناسب :امکانات 
  .دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

  .ر و تجهیزات مربوط به ساخت پروتز و اروتزابزا :تجهیزات 



  
    

  
  

      
  

 ١٥

کارشـناس مـدارك    یـا کـاردان  نوعی، مـدیر فنـی، پزشـک، کارشـناس پروتزهـاي مصـ       : مورد نیاز نیروي انسانی
  ، خدمات، پزشکی
  نفر  2حداقل  :ی اشتغالزای

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي .

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 2000  1500تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 2000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 2000  % 60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :درمانگاه -24

  .عمومی در هر یک از رشته هاي پزشکی فارغ التحصیل مقطع تخصصی یا :کارآفرین 
بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و   داشتن فضاي مناسب :امکانات 

  .دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح
در درمانگاه باید تجهیزات مربوط به بخشهاي عمـومی، گـوش و حلـق، بینـی، اطفـال، پوسـت، زنـان و         : تجهیزات

  .کاملی از این تجهیزات موجود می باشد داخلی موجود باشد که فهرست
، نگهبـان،  کـاردان یـا کارشـناس مـدارك پزشـکی     ، کلیه متخصصین برحسب نیاز مرکز :نیاز نیروي انسانی مورد 

  .نیروي خدماتی
  .نفر 12در صورت شبانه روزي  نفر 7 حداقل :ی اشتغالزای

  
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 2500  2000تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 2500  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 2500  %60تیپ  3

  .به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشداین مبلغ *

  :مراکز جراحی محدود -25
  .از رشته هاي پزشکی تخصصی در هر یک فارغ التحصیل مقطع :کارآفرین 

بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و   داشتن فضاي مناسب :امکانات 
  .حدارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصال



  
    

  
  

      
  

 ١٦

تجهیزات هر عمـل نیـز    مختلفی از جراحیها صورت می گیرد، با توجه به اینکه در این گونه مراکز انواع : تجهیزات
  .متفاوت است اما لیست کاملی از این تجهیزات موجود می باشد

الرنگوسکوپ، وارمرخون، چراغ اشعه ماوراءبنفش، ترالی منحنی اطاق عمل، کپسول نیتروس، کمد مخصوص ست 
  . احی، پمپ اسکراپ، تخت عمل مکانیکی، چراغ سیالیتیک سقفی، ساکشن خارجی، ساکشن چستجر

  :نیاز نیروي انسانی مورد 
مدیر مرکز، پزشک متخصص، متخصص بیهوشی، تکنسین و کارشناس اطاق عمل، پرسـتار، بهیـار، کمـک بهیـار،     

  .مدارك پزشکی، خدمات کاردان یا کارشناس
  .فرن 12 حداقل  :ی اشتغالزای

  
  

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 15000  11000تیپ  1
  Iنه دانشگاه تیپ هزیII 15000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 15000  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :دندانپزشکی -26

  . دکتراي عمومی یا تخصصی در رشته دندانپزشکی فارغ التحصیل مقطع :کارآفرین 
بول وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  بر اساس استانداردهاي مورد ق داشتن فضاي مناسب :نیاز امکانات مورد 

  .پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح
کالو، دستگاههاي ظهور و ثبـوت، تجهیـزات مـرتبط بـا پروتـز و      اتو یونیت، دستگاه رادیولوژي، فور و :تجهیزات 

  .ایمپلنت
  :نیاز نیروي انسانی مورد 

  .، خدماترشناس مدارك پزشکیکاردان یا کادندانپرشک، تکنسین دندانپزشکی، 
  .نفر 2حداقل :ی شتغالزایا

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  طرح برآورد هزینه رهن مکان   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 1000  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 1000  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 1000  %60تیپ  3



  
    

  
  

      
  

 ١٧

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  :تعاونی بهداشتی درمانی -27

  .نفر سایر رشته ها 3نفر حتما عضو گروه پزشکی و پیراپزشکی و  4نفر که  7 :کارآفرین 
  .مترمربع 80داشتن فضاي مناسب در حدود  :نیاز نات مورد امکا

  تجهیزات اداري :تجهیزات 
  .نفر 10-100بسته به مشارکت در طرحهاي تعاونی بهداشتی  :ی اشتغالزای

  
  
  
  

  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 250  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 250  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 250  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  :ت بهداشت حرفه اي خدمامرکز ارائه -28
  .فوق لیسانس بهداشت حرفه اي، لیسانس بهداشت حرفه اي : شرایط کارآفرین

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب: امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

  زات اداري تجهی :تجهیزات 
  .نفر 1 کاردان بهداشت حرفه اينفر،  2کارشناس بهداشت حرفه اي  :نیروي انسانی مورد نیاز 

  .نفر  2حداقل  :اشتغالزایی 
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 500  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 500  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 500  %60تیپ  3



  
    

  
  

      
  

 ١٨

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*

  :آموزشگاه صنوف -29
  تحصیل مقطع کارشناسی بهداشت محیطفارغ ال :شرایط کارآفرین 

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

  .تجهیزات اداري :تجهیزات 
، کارشـناس مسـئول، نیـروي    کـاردان بهداشـت حرفـه اي   ه اي، کارشناس بهداشت حرف :نیروي انسانی مورد نیاز 

  .خدماتی
  

  نفر 2حداقل  :اشتغالزایی 
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *دازي طرح برآورد هزینه راه ان  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 400  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 400  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  شرکتهاي خدماتی سم پاشی-30
   طمقطع کارشناسی بهداشت محی فارغ التحصیل: نیروي کارآفرین 

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

  ، دستگاههاي سم پاشی، سموم مورد نیاز، لوازم حفاظت فردي و ایمنی تجهیزات اداري :تجهیزات 
کاردان بهداشت یـا مبـارزه بـا    نفر،  2محیط، نیروي خدماتی حداقل  کارشناس بهداشت : ی مورد نیازنیروي انسان

  .بیماریها
  نفر 2حداقل  :اشتغالزایی 

  )تارقام به میلیون ریال اس(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 300  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 300  %80تیپ  2



  
    

  
  

      
  

 ١٩

  Iهزینه دانشگاه تیپ III 300  %60تیپ  3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*

  طب کار-31
زشـک عمـومی داراي مـدرك بـازآموزي طـب کـار و موفـق در آزمـون         متخصص طب کار، پ :شرایط کارآفرین 

  سراسري اخذ مجوز طب کار 
بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 

  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح
  ...دستگاه اسپیرومتري، ،  تجهیزات اداري :تجهیزات 

  
  ).نفر 2(کارشناس بهداشت حرفه اي پزشک عمومی یا متخصص طب کار،  :نیروي انسانی مورد نیاز 

  نفر 2حداقل  :اشتغالزایی 
  )میلیون ریال استارقام به (                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *برآورد هزینه راه اندازي طرح   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 250  600تیپ  1
  Iهزینه دانشگاه تیپ II 250  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 250  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  یالبراتوار پروتزهاي دندان-32
   تکنسین پروتزهاي دندانی: نیروي کارآفرین 

بـر اسـاس اسـتانداردهاي مـورد قبـول وزارت بهداشـت،        داشتن فضاي مناسب :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوزهاي قانونی از مراجع ذیصالح

  ...اسونیک و اولتردستگاه لوازم اداري، کوره پرسلند، کمپرسور،  :تجهیزات 
  تکنسین پروتزهاي دندانی، منشی، بازاریاب :نیروي انسانی مورد نیاز 

  نفر 2حداقل  :اشتغالزایی 
  )ارقام به میلیون ریال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

  برآورد هزینه رهن مکان طرح   *رآورد هزینه راه اندازي طرح ب  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 500  600تیپ  1



  
    

  
  

      
  

 ٢٠

  Iهزینه دانشگاه تیپ II 500  %80تیپ  2
  Iهزینه دانشگاه تیپ III 500  %60تیپ  3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  :مراجع ذیربط جهت راه اندازي مراکز 
  .وز هاي صدور پروانه با توجه به نوع فعالیت از مراکز زیر اخذ شوددر تمامی موارد باال باید مج

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ مجوز   -       
هـاي علـوم    سـازمان انـرژي اتمـی، سـازمان نظـام پزشـکی، دانشـکده       : دانشگاهها و مراکز آموزش عالی   -       

تاري، سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر، اداره امـاکن، سـازمان ملـی         پزشکی، سازمان بهزیستی، سازمان نظام پرسـ 
  .جوانان، اداره تشخیص هویت، اداره راهنمائی و رانندگی

  

  :شیوة بازاریابی 
جراید، آگهی، تبلیغات در رسانه هاي جمعی، قرارداد با بیمارستانها، معرفی مراکـز درمـانی بـزرگ جهـت خـدمات      

  .با مراکز بهزیستی، نیروي انتظامی و بازپروري درمانی پس از ترخیص بیمار، همکاري
  

  :بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی 
تغییر آهنگ زندگی سنتی به زندگی شهرنشینی سبب شده کـه دیگـر مناسـبات گذشـته را نتـوانیم الگـوي شـرایط        

و . گـردد  با گسترش زندگی ماشینی بر مشـکالت و تـنش انسـانهاي امـروزي افـزوده مـی      . امروز خود قرار دهیم
در نتیجه نیاز به مراکز پیشگیري، تشـخیص و درمـانی افـزایش پیـدا     . میزان ابتال به انواع بیماریها افزایش می یابد

تاسـیس ایـن مراکـز در نقـاط مختلـف      . می کند و در هر منطقه یک یا چند مرکـز خـدماتی مـی توانـد ایجـاد گـردد      
  .مینمایددسترسی بیماران به خدمات فوق را سهل تر و سریع تر 

  
  :نتایج حاصل از راه اندازي مرکز 

  .بهبود وضعیت اقتصادي -1
  .ایجاد اشتغال -2
کاهش نرخ بیکاري براي قشر کثیري از جامعه بـه خصـوص بـراي فـارغ التحصـیالن رشـته هـاي پزشـکی و          -3

  . پیراپزشکی
  .کاهش بیماریها و افزایش سالمت افراد جامعه -4
  . والدین وفرزندانبهبود روابط بین خانواده،  -5
  .حل ریشه اي و درمان معضل اعتیاد -6



  
    

  
  

      
  

 ٢١

  .گسترش فرهنگ نگهداري از سالمندان -7
  

  موسسات ورزش ، طب و تندرستی -33
  طرح تیپ شغلی 

داراي شرایط که دوره هاي تخصصی مورد نیـاز ایـن    1پزشکان عمومی و متخصص یا سایر افراد  :کارآفرینان 
  . توانند اقدام به راه اندازي این مرکز نمایندموسسات را گذرانده باشند می 
ضمن دارا بودن دانش و تخصص الزم و شرایط احراز شغل طبق قـوانین جـاري    :شرایط الزم جهت ایجاد مرکز 

کشور ، اخذ مجوز از وارت بهداشت درمان آموزش پزشـکی یـا دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی سراسرکشـور بـا         
  هماهنگی سازمان تربیت بدنی 

  حداقل سه اتاق شامل اتاق معاینه و مشاوره ، اتاق فیزیوتراپی و اتاق ارائه خدمات پیراپزشکی و احیاء  :ن مکا
  ست هاي تشخیصـی ، سـت هـاي پانسـمان و جراحـی هـاي کوچـک ، وسـایل آتـل گیـري ،            :تجهیزات مورد نیاز 

از براي احیاء ، دستگاه کـاردیوگرافی،  ست هاي احیا ثابت و قابل حمل ، ترالی اورژانس با تمامی داروهاي مورد نی
عاینـه ،  ، تجهیزات حمل مصـدوم ، تخـت م  ) ست کامل ( ، کپسول اکسیژن ) در صورت امکان(دستگاه الکتروشوك 

  .پاراوان و تجهیزات اداري
پزشـک متخصـص    یـک نفـر ،  ) که دوره هـاي الزم را گذرانـده باشـد    ( پزشک عمومی  :نیروي انسانی مورد نیاز 

ک نفر از فارغ التحصیالن گروه پیراپزشکی ، یک نفـر فیزیوتراپیسـت و یـک نفـر فـارغ التحصـیل رشـته        ی ورزش،
   .تربیت بدنی ترجیحاً لیسانس یا باالتر

  نفر  3حداقل  :اشتغالزایی 
  :شرح وظایف 

  .پذیرش و تشکیل پرونده سالمت براي ورزشکاران در کلیه اماکن ورزشی - 1

ي ورزشکاران و صـدور تاییدیـه هـاي سـالمت بـراي حضـور و ادامـه در        انجام معاینات اولیه و دوره ا - 2
  .فعالیتهاي ورزشی و مسابقات و یا ارتقاء

ارائه آموزش هاي عمومی سالمت به موسسین ، مسئولین ، مربیان و ورزشکاران اماکن ورزشی و ارائه  - 3
  .گواهی هاي مربوطه براساس آموزشهاي استاندارد

  .اي تغذیه در ورزش و رژیمهاي غذاییارائه خدمات مشاوره اي بر - 4
داروهـاي خـوراکی و تزریقـی ، پودرهـا و     ( کنترل و نظارت بر هر گونه روشهاي کمکـی پـرورش انـدام     - 5

و در صـورت  ( و ارائه آموزشهاي الزم به موسسین ، مسئولین ، مربیان ، ورزشکاران ) مکملهاي غذایی 
 . ات ناشی از مصرف آنها در مورد عواقب و تبع) امکان والدین ورزشکاران 

توصیه اصول بهداشـتی و روشـهاي مراقبـت از انـدامها بـراي جلـوگیري از صـدمات احتمـالی در حـین           - 6
 .صدمه بیشتر عضو یا اندام مربوطه ورزش و درصورت ایجاد ، جلوگیري از پیشرفت و

  .ارائه خدمات فیزیوتراپی علمی به ورزشکاران مصدوم - 7
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  .ن به مخاطره افتاده ، به صورت اولیه و پیشرفتهزشکارارائه خدمات اورژانسی به ورا - 8

 .ات احیاء قلبی ریوي در صورت نیازارائه خدم - 9

  :ارائه تسهیالت ممکن براي فعال سازي طرح 
میلیون تومان براي راه اندازي طرح و براي ترهین یـا سـاخت نیـز بـه      60در دانشگاه هاي تیپ یک حداکثر تا مبلغ 

براي دانشگاه هاي تیپ دو . محل تسهیالت گسترش بنگاه هاي زودبازده در نظر گرفته شود همین میزان اعتبار از
  . درصد مبلغ فوق قابل پرداخت خواهد بود 80درصد و تیپ سه تا  90تا 
  

 . شرایط احراز این افراد در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد  -1

  
  
  

  مطب تخصصی دندانپزشکی- 34
  .حصیل تخصص و فوق تخصص در رشته هاي دندانپزشکیفارغ الت: شرایط کارآفرین

داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .رمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیسد

تگاه سپرشکی از جمله یونیت، دبراساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش : تجهیزات
  ...رادیولوژي، فور، اتوکالو، دستگاه هاي ظهور و ثبوت، تجهیزات مرتبط با پروتز و ایمپلنت و 

دستیار، پرستار یا بهیار، مدارك پزشکی، بهداشتکار دهان و دندانپزشک متخصص،  :نیروي انسانی مورد نیاز 
  دندان

  نفر 2حداقل  :اشتغالزایی 
  )ارقام به میلیون ریال است(                      ي طرحابعاد اقتصاد

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 2000  800تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 2000   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 2000   %60تیپ   3
  .می باشد این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه*
  

  کلینیک دندانپزشکی عمومی- 35



  
    

  
  

      
  

 ٢٣

  .فارغ التحصیل تخصص و فوق تخصص در رشته هاي دندانپزشکی :شرایط کارآفرین
داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 

  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس
تگاه سبراساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی از جمله یونیت، د :تتجهیزا

  ...رادیولوژي، فور، اتوکالو، دستگاه هاي ظهور و ثبوت، تجهیزات مرتبط با پروتز و ایمپلنت و 
اشتکار دهان و دندان، دندانپزشک ، دستیار، پرستار یا بهیار، مدارك پزشکی، بهد:  نیروي انسانی مورد نیاز

  خدمات
  نفر 5حداقل  :اشتغالزایی 

  
  
  
  
  

  )ارقام به میلیون ریال است(                      ابعاد اقتصادي طرح
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 2500  1000تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 2500   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 2500   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  کلینیک تخصصی دندانپزشکی- 36
  .فارغ التحصیل تخصص و فوق تخصص در رشته هاي دندانپزشکی :شرایط کارآفرین

ارت بهداشت داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وز :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی از جمله یونیت، دشتگاه : تجهیزات
  ...رادیولوژي، فور، اتوکالو، دستگاه هاي ظهور و ثبوت، تجهیزات مرتبط با پروتز و ایمپلنت و 

دندانپزشک متخصص ، دستیار، پرستار یا بهیار، مدارك پزشکی، بهداشتکار دهان و  :سانی مورد نیاز نیروي ان
  .دندان ، خدمات

  نفر 7حداقل : اشتغالزایی 



  
    

  
  

      
  

 ٢٤

  )ارقام به میلیون ریال است(                      ابعاد اقتصادي طرح
  طرح برآورد هزینه رهن مکان  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 3000  1000تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 3000   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 3000   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  کلینیک تغذیه-37
  .فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تغذیه :شرایط کارآفرین

داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت :  اد مرکزامکانات الزم جهت ایج
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

  
  

براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی از جمله تجهیزات  :تجهیزات
  ...اداري، تست قند، تست چربی، ترازو و 

  .کارشناس ارشد تغذیه، کارشناس تغذیه، مدارك ورزشی، مشاور ورزش:  وي انسانی مورد نیازنیر
  نفر 2حداقل : اشتغالزایی 

  )ارقام به میلیون ریال است(                   ابعاد اقتصادي طرح   
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 400  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 400   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 400   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*

  

  
تولید و توزیع محصوالت بهداشتی و ( شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی- 38
  )درمانی

  .)فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشنددو سوم اعضاء باید (حداقل هفت نفر  :شرایط کارآفرین
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داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

تجهیزات اداري و (رشکی براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پ: تجهیزات
  .)تولیدي مورد نیاز

  .بسته به نوع محصول رشته هاي مورد نیاز :نیروي انسانی مورد نیاز 
  نفر 100تا  10بسته به نوع مشارکت بین  :اشتغالزایی 

  )ارقام به میلیون ریال است(                      ابعاد اقتصادي طرح
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *حبرآورد هزینه راه اندازي طر  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 2500  1000تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 2500   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 2500   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  
  
  

  )وارداتی و صادراتی (شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی - 39
  .)دو سوم اعضاء باید فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند(داقل هفت نفر ح :شرایط کارآفرین

داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

  .)تجهیزات اداري(ل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی براساس استانداردهاي مورد قبو :تجهیزات
  .بسته به نوع کاال رشته هاي مورد نیاز، کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی :نیروي انسانی مورد نیاز 

  .)به غیر از موسسین شرکت تعاونی(نفر  2حداقل  :اشتغالزایی 
  )لیون ریال استارقام به می(                      ابعاد اقتصادي طرح

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 400   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 400   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  



  
    

  
  

      
  

 ٢٦

ارائه خدمات مشاوره اي ، (اشتی و درمانی شرکت تعاونی خدمات بهد-40
  )آموزشی و بیمه اي در حوزه سالمت

  .)دو سوم اعضاء باید فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند(حداقل هفت نفر : شرایط کارآفرین
داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 

  .مان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیسدر
  .)تجهیزات اداري(براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی  :تجهیزات

  .بسته به نوع خدمت رشته هاي مورد نیاز :نیروي انسانی مورد نیاز 
  )نیبه غیر از موسسین شرکت تعاو(نفر  2حداقل  :اشتغالزایی 

  )ارقام به میلیون ریال است(                      ابعاد اقتصادي طرح
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 400  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 400   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 400   %60تیپ   3
  .برآورد هزینه می باشد این مبلغ به عنوان حداقل*
  

تامین منابع انسانی و ( شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی-41
  )خدمات پشتیبانی مراکز بهداشتی و درمانی

  .)دو سوم اعضاء باید فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند(حداقل هفت نفر  :شرایط کارآفرین
مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  داشتن فضاي :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 

  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس
  .)تجهیزات اداري(براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی  :تجهیزات

  .بسته به نوع خدمت رشته هاي مورد نیاز:  نیروي انسانی مورد نیاز
  نفر  10حداقل  :اشتغالزایی 

  )ارقام به میلیون ریال است(                   ابعاد اقتصادي طرح   
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 400  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 400   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 400   %60تیپ   3
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  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  )آموزشی و پژوهشی و فناوري(شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی - 42

 - دو سوم اعضاء باید فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند(حداقل هفت نفر  :شرایط کارآفرین
  )انشجویی و محققین جوان در اولویت می باشنداعضاي هیاتهاي علمی، نخبگان، اعضاي کمیته هاي تحقیقات د

داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

  .)تجهیزات اداري(کی براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرش :تجهیزات
  .بسته به نوع خدمت رشته هاي مورد نیاز :نیروي انسانی مورد نیاز 

  )به غیر از موسسین شرکت تعاونی(نفر  3حداقل  :اشتغالزایی 
  )ارقام به میلیون ریال است(                      ابعاد اقتصادي طرح

  رهن مکان طرحبرآورد هزینه   *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف
  I 600  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 600   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 600   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  )دانش بنیان(شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی - 43
 - د فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشنددو سوم اعضاء بای(حداقل هفت نفر  :شرایط کارآفرین

  .)حضور حداقل دونفر از اعضاي هیات علمی الزامی است
داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 

  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس
  .)تجهیزات اداري(انداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی براساس است :تجهیزات

  .بسته به نوع طرح مورد نظر موسسین رشته هاي تخصصی مورد نیاز :نیروي انسانی مورد نیاز 
  )به غیر از موسسین شرکت تعاونی(نفر  5حداقل  :اشتغالزایی 

  )یون ریال استارقام به میل(                   ابعاد اقتصادي طرح   
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 2000  800تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 2000   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 2000   %60تیپ   3



  
    

  
  

      
  

 ٢٨

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  )نظارتی و ارزشیابی(هداشتی و درمانی شرکت تعاونی خدمات ب- 44
 - دو سوم اعضاء باید فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی باشند(حداقل هفت نفر  :شرایط کارآفرین

حضور حداقل یک نفر از دانش آموختگان گروه علوم پزشکی یا هیات علمی شاغل و یا بازنشسته رشته هاي 
  .)یک نفر از رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی الزامی است بالینی، یک نفر از گروه پیراپزشکی ، و

داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

  .)تجهیزات اداري(درمان و آموزش پرشکی براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و  :تجهیزات
  .بسته به نوع طرح مورد نظر موسسین رشته هاي تخصصی مورد نیاز :نیروي انسانی مورد نیاز 

  )به غیر از موسسین شرکت تعاونی(نفر  2حداقل  :اشتغالزایی 
  )ارقام به میلیون ریال است(                  

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *طرحبرآورد هزینه راه اندازي   تیپ دانشگاه  ردیف
  I 400  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 400   %80تیپ   2

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 400   %60تیپ   3
  

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  )دانشجویی و فرهنگی(شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی -45
  .)همه اعضاء باید دانشجوي رشته هاي علوم پزشکی و پیراپزشکی باشند (هفت نفر  حداقل :شرایط کارآفرین

داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 
  .درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس

  .)تجهیزات اداري(وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی براساس استانداردهاي مورد قبول  :تجهیزات
  .)به غیر از موسسین شرکت تعاونی(نفر  2حداقل  :اشتغالزایی 

  )ارقام به میلیون ریال است(                      ابعاد اقتصادي طرح
  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف

  I 400  600تیپ   1
 Iهزینه دانشگاه تیپ  II 400   %80تیپ   2



  
    

  
  

      
  

 ٢٩

  Iهزینه دانشگاه تیپ  III 400   %60تیپ   3
  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  

  تجاري سازي طرح هاي مراکز رشد و فناوري- 46
شتی و موسسات مستقر در مراکز رشد و فناوري دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهدا :شرایط کارآفرین

  .درمانی
داشتن فضاي مناسب براساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت  :امکانات الزم جهت ایجاد مرکز 

درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس، تائید ریاست مرکز رشد و فناوري مربوطه ، تائید 
  .سرپرست دفتر کارآفرینی دانشگاه مربوطه

تجهیزات اداري و (استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرشکی براساس  :تجهیزات
  .)تولیدي مورد نیاز

  .بسته به نوع طرح مورد نظر رشته هاي تخصصی مورد نیاز :نیروي انسانی مورد نیاز 
  .نفر 10نفر و براي طرح هاي تولیدي حداقل  3براي طرح هاي خدماتی حداقل  :اشتغالزایی 

  
  
  
  
  )ارقام به میلیون ریال است(                   بعاد اقتصادي طرح   ا

  برآورد هزینه رهن مکان طرح  *برآورد هزینه راه اندازي طرح  تیپ دانشگاه  ردیف
هر مبلغی که به تائید ریاست مرکز  Iتیپ   1

رشد و سرپرست دفتر کارآفرینی 
باشد با تائید کارگروه اشتغال و 

  سرمایه گذاري استان مربوطه

هر مبلغی که به تائید ریاست مرکز 
رشد و سرپرست دفتر کارآفرینی 
باشد با تائید کارگروه اشتغال و 

  سرمایه گذاري استان مربوطه

 IIتیپ   2

 IIIتیپ   3

  .این مبلغ به عنوان حداقل برآورد هزینه می باشد*
  .رفتمجدد قرار گ نگريو دو تبصره مورد مطالعه و باز بند 46این طرح تیپ در 

                                                                                                       
  دکتر  فرهاد روشنفکر   :نام و نام خانوادگی

                                                                                                             
  :محل امضا                                                                  علوم پزشکی گیالن           :نام دانشگاه

  06/04/1390                     :تاریخ
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