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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت درمان
  اندارد و تعرفه سالمتدفتر ارزیابی فناوري، تدوین است

 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش دولتی

 )ریال(بین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهایی داخل شهري   

 632,000 تهران 
 527,000 شهرهاکالن  5,000

 458,000 شهرستان ها
 سال 5هاي با عمر تا  براي آمبوالنس

    
 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش دولتی

 )ریال(بین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهایی داخل شهري   

 506,000 تهران 
 422,000 کالن شهرها 4,000

 366,000 شهرستان ها
 سال 10تا  6هاي با عمر براي آمبوالنس

  

 
 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش دولتی

 )ریال(بین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهایی داخل شهري   

 379,000 تهران 
 316,000 کالن شهرها 3,000

 275,000 شهرستان ها
 سال 10عمربیش از هاي با  براي آمبوالنس
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  بسمه تعالی
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  معاونت درمان
  اندارد و تعرفه سالمتدفتر ارزیابی فناوري، تدوین است

  
 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش غیردولتی

 )ریال(تنهاییبین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به  داخل شهري   

 800,000 تهران 
 640,000 کالن شهرها 6,000

 480,000 شهرستان ها
 سال 5هاي با عمر تا  براي آمبوالنس

 
 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش غیردولتی

 )ریال(بین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهایی داخل شهري   

 640,000 تهران 
 512,000 کالن شهرها 4,500

 384,000 شهرستان ها
 سال 10تا  6هاي با عمر براي آمبوالنس

 
 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش غیردولتی

 )ریال(بین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهایی داخل شهري   

 480,000 تهران 
 384,000 کالن شهرها 3,400

 288,000 شهرستان ها
 سال 10هاي با عمربیش از  براي آمبوالنس
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  بسمه تعالی

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  معاونت درمان
  اندارد و تعرفه سالمتدفتر ارزیابی فناوري، تدوین است

  
 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش خصوصی

 )ریال(شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهاییبین  داخل شهري   

 1,000,000 تهران 
 800,000 کالن شهرها 7,000

 600,000 شهرستان ها
  سال 5هاي با عمر تا  براي آمبوالنس

  

 
 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش خصوصی

 )ریال(تنهاییبین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به  داخل شهري   

 800,000 تهران 
 640,000 کالن شهرها 5,600

 480,000 شهرستان ها
 سال 10تا  6هاي با عمر براي آمبوالنس

 
 

 )ریال(1392سال  تعرفه حمل بیمارتوسط آمبوالنس بخش خصوصی

 )ریال(بین شهري به ازاي هر کیلومتر رفت به تنهایی داخل شهري   

 600,000 تهران 
 480,000 کالن شهرها 4,200

 360,000 شهرستان ها
 سال 10هاي با عمربیش از  براي آمبوالنس

 


