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  .....معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  

  جناب آقاي دکتر فریدون نوحی

  ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

  جناب آقاي دکتر والیتی

  رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهاي ریوي دکتر مسیح دانشوري

  ي دکتر حمیدرضا پورحسینیجناب آقا

  رئیس محترم مرکز قلب تهران

 1399تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس در سال : موضوع 

 

 

 با سالم و ا��رام

ماده یک قانون تشکیالت و شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ) 15(به استناد بند 

هاي دولتی، عمومی  به پیوست تعرفه مذکور در بخش منظور ساماندهی تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس،

 . گردد جهت ابالغ  به واحدهاي تابعه و اجرا از تاریخ ابالغ ارسال می 1399خصوصی در سال  غیردولتی، خیریه و

  .رعایت موارد ذیل الزامی است

لومتر بین شهري درصورت انتقال بیمار به صورت رفت و برگشت؛ هزینه براساس کیهاي  در ماموریت .1

 .گردد محاسبه می

% 50درون شهري درصورت انتقال بیمار به صورت رفت و برگشت؛ هزینه برگشت معادل هاي  در ماموریت .2

  .گردد تعرفه اولیه محاسبه می

تعرفه اولیه قابل محاسبه % 30درصورت داشتن مقصد دوم و بیشتر؛ هزینه مقصد دوم به بعد معادل  .3

 .باشد می

 .باشد تعرفه اولیه قابل اخذ می%  10مبوالنس توسط بیمار؛ درصورت درخواست کنسلی آ .4

 .باشد بیشتر از تعرفه اولیه می%  NICU (20داراي (اطفال مخصوص  Bهاي تیپ  تعرفه آمبوالنس .5

هزینه نقل و انتقال بیمار از مراکز تسهیالت زایمانی و بهداشتی درمانی روستایی و شهري به مراکز  .6

  .باشد السابق رایگان می مافیتشخیصی و درمانی سطح دو، ک
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هاي  هاي مراکز فوریت هزینه نقل و انتقال بیمار در قالب خدمات پیش بیمارستانی، توسط آمبوالنس .7

هاي تابعه و مراکز تشخیصی و درمانی  به بیمارستان) شامل آمبوالنس زمینی، دریایی، هوایی(پزشکی 

 . باشد السابق رایگان می سطح دو، کمافی

 .صوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابین عقب آمبوالنس نصب گرددهاي م تعرفه .8

هاي ابالغی از سوي هریک از مراکز خدمات آمبوالنس، الزم است برابر  در صورت عدم رعایت تعرفه .9

 .مقررات برخوردهاي قانونی صورت پذیرد

تاسیس مراکز خدمات آمبوالنس نامه  درصورت عدم استفاده از نیروي انسانی واجد شرایط براساس آیین .10

هاي ابالغی قابل اخذ نبوده و برابر مقررات و قوانین  خصوصی و براساس تیپ آمبوالنس اعزامی، تعرفه

 .سازمان اورژانس کشور برخوردهاي قانونی صورت پذیرد

 

  

  

  

  :رونوشت

  د تهرانسرکار خانم پورهاشم دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب 

  سرکار خانم جاللی راد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شهید بهشتی

  جناب آقاي محمد امین کشاورز دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د فارس

  سرکار خانم حیدري دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د شاهرود

  خ ب د کهکیلویه و بویر احمدسرکار خانم الگامه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و 

  سرکار خانم عشرت زابلی زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بم

  جناب آقاي محمد رضا خانی دبیرخانه م درمان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی



بين شهري به ازاي هر كيلومتر

(ریال)(فقط هزینه رفت محاسبه می گردد)

2,100,000تهران 

1,800,000كالن شهرهاي غير از تهران

1,200,000مركز استان

1,000,000ها شهرستان

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

(ریال)(فقط هزینه رفت محاسبه می گردد)

2,000,000تهران 

1,500,000كالن شهرهاي غير از تهران

1,100,000مركز استان

900,000ها شهرستان

. ریال می باشد207,000توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل *

1399  در بخش دولتي سال Bتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

داخل شهري 

16,000

.تعرفه داخل شهري می باشد% 75ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل *

.باشد در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی (بين شهري)هزینه برگشت *

1399  در بخش دولتي سال Aتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

داخل شهري 

15,000

.تعرفه داخل شهري می باشد% 75ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل *

. ریال می باشد173,000توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل *

.باشد در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی (بين شهري)هزینه برگشت *



بين شهري به ازاي هر كيلومتر

(ریال)(فقط هزینه رفت محاسبه می گردد)

2,600,000تهران 

2,200,000كالن شهرهاي غير از تهران

1,400,000مركز استان

1,200,000ها شهرستان

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

(ریال)(فقط هزینه رفت محاسبه می گردد)

2,200,000تهران 

2,000,000كالن شهرهاي غير از تهران

1,300,000مركز استان

1,100,000ها شهرستان

21,000

1399  در بخش عمومی غيردولتی و خيریه سال Bتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

داخل شهري 

.تعرفه داخل شهري می باشد% 75ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل *

. ریال می باشد242,000توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل *

.باشد در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی (بين شهري)هزینه برگشت *

1399  در بخش عمومی غيردولتی و خيریه سال Aتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

داخل شهري 

20,000

.تعرفه داخل شهري می باشد% 75ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل *

. ریال می باشد207,000توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل *

.باشد در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی (بين شهري)هزینه برگشت *



بين شهري به ازاي هر كيلومتر

(ریال)(فقط هزینه رفت محاسبه می گردد)

3,500,000تهران 

2,800,000كالن شهرهاي غير از تهران

2,000,000مركز استان

1,700,000ها شهرستان

بين شهري به ازاي هر كيلومتر

(ریال)(فقط هزینه رفت محاسبه می گردد)

3,200,000تهران 

2,500,000كالن شهرهاي غير از تهران

1,900,000مركز استان

1,600,000ها شهرستان

داخل شهري 

1399  در بخش خصوصی سال Bتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

24,000

.تعرفه داخل شهري می باشد% 75ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل *

. ریال می باشد242,000توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل *

.باشد در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی (بين شهري)هزینه برگشت *

28,000

.تعرفه داخل شهري می باشد% 75ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل *

. ریال می باشد294,000توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل *

.باشد در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی (بين شهري)هزینه برگشت *

1399  در بخش خصوصی سال Aتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

داخل شهري 
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