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 ار آفرینیکفتر د

 

 طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي

 
 مقدمه 

و اشتغالزايي گروههاي پزشكي و ام سالمت با هدف ارتقاي سالمت جامعه ظگسترش كسب و كارهاي حوزه ن

پيراپزشكي بويژه دانش آموختگان جوان و بيكار از مهم ترين اهداف دفتر كارآفريني وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكي مي باشد. 

اين مسير اعطاي تسهيالت از محل آيين نامه گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين راهكاري در 

حمايت از كارآفرينان نظام سالمت مي باشد. تدوين مشاغل نظام سالمت در قالب طرحهاي تيپ شغلي  دراجرايي 

 طرحهاي كسب و كار مربوطه فراهم مي نمايد.  زمينه را براي آشنايي بيشتر دانش آموختگان با بازار كار سالمت و 

 

 مطب پزشك عمومي :

 .دكتراي عموميمقطع  فارغ التحصيل : شرايط كار آفرين

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  داشتتتن فيتتاي مناستتب : امكانات الزم جهت ايجاد مركز

معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي  از تاسيسدرمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه 

 مربوطه.

سكوپ، ديكتافون، ميكروجت، برانكارد، تخت عمل جراحي، ترالي  : تجهيزات سكوپ افتالم شخيص، اتو ست كامل ت

 اورژانس، كپسوا اكسيژن ....

 : نيروي انساني مورد نياز

  .منشي -بهيارپرستار يا  -موميپزشك ع

 .نفر 2حداقل  : يلزاياشتغا 
 

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                                                          :طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 400 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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 ار آفرینیکفتر د

 مطب پزشك متخصص : 
دكتراي تخصتتصتتي در يكي از رشتتته هايي جراحي، پوستتت، اطفاا، فارغ التحصتتيل مقطع  : شرايط كارآفرين

، راديولوژي، ريه، مغزواعصتتا ، ارتوپدي، زنان و زايمان، گوارش ارولژي، چشتتم، عفوني لب و عروق،بيهوشتتي، ق

  و ساير تخصص هاي مورد تاييد وزارت بهداشت. گوش وحلق وبيني

 : امكانات الزم جهت ايجاد مركز

ن ن فياي مناسب بر اساا استاندارهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دارا بودداشت

 مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

      با توجه به اينكه تجهيزات مورد نياز هر رشتتتته تخصتتتصتتتي زياد مي باشتتتد از دكر آنها خودداري : تجهيزات

 شود ولي فهرست كاملي از اين تجهزات موجود مي باشد.مي

 بهيار، منشي، نگهوان.، پرستار يا پزشك متخصص : نيروي انساني مورد نياز

 باالتر از مدرك بهياري( به جز پزشك از گروه پزشكي و پيراپزشكي يك نفرحداقل ).نفر 10نفر، حداكثر  2حداقل   ي :اشتغالزاي 

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 800 700تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

صره : توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشتتگاه علوم پزشتتكي مربوطه از محل در مناطق محروم متقاضتتيان مي تب

 تسهيالت بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادا مولغ رهن براي خريد مكان طرح اقدام نمايند.

 

 داروخانه:
 سازي. دكتراي دارو فارغ التحصيل مقطع آفرين :شرايط كار 

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  داشتتتن فيتتاي مناستتب : امكانات الزم جهت ايجاد مركز

درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي 

 مربوطه.

 : نيروي انساني مورد نياز

 حسابدار، منشي.بهيار،  از، تكنسين دارو خانه،دكتر دارو س

 نفر. 8و درصورت شوانه روزي بودن  نيروي كار 4به كار گرفتن حداقل  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 
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 ار آفرینیکفتر د

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 1100 1100تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 

 آزمايشگاه:
 فارغ التحصيل مقطع دكتراي علوم آزمايشگاهي يا متخصصين پاتولوژي.  ن :آفريشرايط كار 

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  داشتتتن فيتتاي مناستتب مركز :امكانات الزم جهت ايجاد 

درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي 

 بوطه.مر

سانتريفوژ، فريزر، انكوباتور نياز:تجهيزات مورد  سكوپ،  شت co2سل كانتر، ميكرو ستگاه ك ،ميكروتوم كرايو، د

 خون، الكتروفورز، شيكر، كانتر و ...

كارشناا پرستاري يا ديپلم  علوم آزمايشگاهي، اي تخصصي پاتولوژي، دكترايدكتر نياز :نيروي انساني مورد 

نفر، حستتابدار،  نيروي  1نفر، نگهوان  2نفر، كارشتتناا علوم آزمايشتتگاهي  2كاردان علوم آزمايشتتگاهي  ياري،به

 خدماتي. 

 نفر. 3حداقل  اشتغالزايي :

. 

 يون ريال است()ارقام به ميل                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 1650 1100تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 

 : از سالمندان مركز مراقبت
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 ار آفرینیکفتر د

كارآفرين يل : نيروي  شناا، روانپرستار،پزشكي، مقطع  فارغ التحصتتت سانس روان  لي

 و باالتر در رشته روانشناسي.  پرستاري

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  داشتتتن فيتتاي مناستتب:  امكانات الزم جهت ايجاد مركز

وانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پر

 مربوطه.

 ) ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر و ... ( و هتلينگ بر اساا استاندارد شامل تجهيزات دفتري :تجهيزات

  : نيروي انساني مورد نياز

 روي خدماتي، بهيارپزشك، پرستار، مددكار)مشاور(، مدير، منشي، اپراتور، ني

 .نفر 3حداقل  ي :اشتغالزاي 

  

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

هن مكان طرح برآورد هزينه ر

 حداكثر تا سقف

 I 700 1100تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 مطبهاي مامائي :
 و به باالتر در رشتة مامائي.  يكارشناس فارغ التحصيل مقطع كارآفرين :نيروي 

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  داشتتتن فيتتاي مناستتب : م جهت ايجاد مركزامكانات الز

درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي 

 مربوطه.

اسپلكوم،  co2تخت زايمان، هيسترسكوپ، كپسوا ست واكيوم زنان، تخت ژينكولوژي،  هيسترومتر،   : تجهيزات

سوا  شخيص، ميكروجت، ترالي اورژانس، كپ ست كامل ت شن واكيوم،  ساك شن كورت،   ساك فيتاا مانيتورينگ، 

 اكسيژن، اتوسكوپ افتالمسكوپ.

 ، منشي.كاردان پرستاري يا بهيارماما كارشناا مامائي،  : موردنيازنيروي انساني 

 نفر.  2يا  1حداقل   ي :تغالزاياش

 

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 



 

  

 5 

 ار آفرینیکفتر د

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 250 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 روانشناسي : ،ايمركز خدمات مشاوره 
 ، روانپرستاري.در رشتة روانشناسي باليني ودكتري  كارشناسي ارشدمقطع  فارغ التحصيل : شرايط كارآفرين

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان و آموزش  داشتن فياي مناسب : نات موردنيازامكا

 پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 كان و...ميز و صندلي، تلفن، كامپيوتر، اسوا  بازي براي كود : تجهيزات

 نيروي انساني مورد نياز:

ستي، سرپر شد براي  شناا باليني با مدرك دكترا يا ار ستار، روان شناا(  روانپر سي باليني)كار شنا نفر،  1روان

 نفر، منشي. 1نفر، مشاور مذهوي  2روانشناا باليني)ارشد( 

 نفر.  2ي حداقل  ياشتغالزاي 

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                                 :                         طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 400 600تيپ 1

 Iتيپ هزينه دانشگاه I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 : منزلدر بهداشتي درماني خدمات ارائهره خدمات پرستاري ومشاومركز

در يكي از رشته هاي دكتراي عمومي، ليسانس پرستاري، ليسانس روانشناسي  فارغ التحصيل : شرايط كارآفرين

 باليني.

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان و آموزش  فياي مناسبداشتن  : امكانات مورد نياز

 پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

ت كامل حيا، ستتميز و صتتندلي، تلفن، وستتايل و ابزار تزريقات، دستتتگاه فشتتار خون، ستتت و كي  ا تجهيزات :

 تشخيص، كپسوا اكسيژن و آمووالنس.
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 ار آفرینیکفتر د

ياز پزشتتكي)دارا بودن دانشتتنامة دكتراي حرفه متتدير تيم  : نيروي انساااني مورد ن

 نفر كادر اداري جهت پذيرش و تكميل پرونده . 1اي(، پرستار، بهيار، فيزيوتراپ، تلفنچي، راننده، 

 شيفت. نفر براي هر  3 حداقلدر صورت فعاليت  ي :اشتغالزاي 

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 400 1100تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 مراكز درمان و بازتواني اعتياد :
 و ليسانس پرستاري دكترا فارغ التحصيل مقطع كارآفريني :شرايط 

نداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان و آموزش بر اساا استا داشتن فياي مناسب نياز :امكانات مورد 

 پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 تخت بستري، وسايل پيشگيري از بحران و كمك هاي اوليه، ميز تحرير، كامپيرتر، تلفن. 2حداقل  : تجهيزات

ساني مورد نيازنيروي  نفر، روانشتتناا باليني  1نفر، پزشتتك عمومي حداقل  1متخصتتص روانپزشتتك حداقل  : ان

 1نفر، پرستار حداقل  1نفر، مشاور )كارشناا ارشد، كارشناا مشاور(، مددكار اجتماعي)كارشناا(  1)ارشد( 

 نفر، منشي، نگهوان.

 .نفر 3حداقل  : ياشتغالزاي 

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                                                   :       طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 1100 1100تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80 هزينه دانشگاه تيپII %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

صره : توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشتتگاه علوم پزشتتكي مربوطه از محل در مناطق محروم متقاضتتيان مي تب

 د مكان طرح اقدام نمايند.تسهيالت بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادا مولغ رهن براي خري
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Maintenance Therapy )  كز  MMT (Metadonمر

  پزشك عمومي نيروي كارآفرين :
بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و      داشتتتن فيتتاي مناستتب امكانات مورد نياز :

سالمت )معاون سيس از معاونت  شكي و دارا بودن مجوز و پروانه تا شكي آموزش پز شگاه علوم پز ت درمان( دان

 مربوطه.

 تجهيزات اداري )ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر،...( : تجهيزات
 پزشك عمومي، روانشناا، مددكار : نساني مورد نيازانيروي 

 نفر.    4يا  3حداقل  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                                  :                        طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 400 600تيپ 1

 Iتيپ  هزينه دانشگاهI %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 

 DIC (Drop In Center )مركز 
 فارغ التحصيل مقطع دكتراي آموزشي ديده، روانپزشكنيروي كارآفرين : 

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و      داشتتتن فيتتاي مناستتب امكانات مورد نياز :

 پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه. آموزش

 تجهيزات اداري )ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر،...( : تجهيزات
 روانشناا، پرستار، پزشك عمومي، روانپزشك : نساني مورد نيازانيروي 

 نفر.    4يا  3حداقل  ي :شتغالزايا

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 400 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3



 

  

 8 

 ار آفرینیکفتر د

 فيزيوتراپي :  
 تخصصي طب فيزيكي يا دانشنامة ليسانس و باالتر در رشته فيزيوتراپي.   مقطع فارغ التحصيل كارآفرين : 

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و      داشتتتن فيتتاي مناستتب ز :مورد نيا امكانات 

 آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

، پله، پارالل شتتولد رويل، IF ،favadic، Tens ،IDC،استتتيموالتوز، US ،IR ،UV ،tracteonدياترمي،  : تجهيزات

 وزنه هاي مربوطه، دوچرخه ثابت.، يولي، فريم، صندلي كواالر

 متخصص طب فيزيكي، كارشناا فيزيوتراپي، تكنسين، منشي، نگهوان. : نساني مورد نيازانيروي 

 نفر.   2حداقل  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                        :                                  طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 700 900تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 شنوائي سنجي:
 كارشناسي و باالتر در رشته اديومتري. مقطع فارغ التحصيل : كارآفرين

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان و        داشتن فياي مناسب نياز :امكانات مورد  

 وز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.آموزش پزشكي و دارا بودن مج

ستگاه تمپانوگراف AZ27، ميدانس ACاديومتر  تجهيزات : سكوپ ATZC، د سمعك ABR، اتو ست  ستگاه ت ، د

EGDHATاديومتر ،AC5 دستگاه امپدانس ،AZ7R . 

 تري، منشي، دستيار كارشناا. كارشناا اپتوم  نياز :نيروي انساني مورد 

 نفر.  2يا  1در حدود  ي :الزاياشتغ

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 600 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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 ي سنجي :بيناي
 و باالتر در رشتة اپتومتري. يكارشناس مقطع فارغ التحصيل كارآفرين :

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و    داشتتتن فيتتاي مناستتب نياز :مورد  امكانات 

 آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

، رتينوستكوپ، چارت بينائي دور و نزديك، وستكوپم، استليت المپ، افتالTrial Frameعينك آزمايش  تجهيزات :

 ، دستگاه سينوپترمري.Prisaberجعوه عينك، كراا سلندر، تست ميدان ديد، تست ديد بعد، لنزومتر، 

 اپتومتريست، دستيار اپتومتريست، منشي. نياز :نيروي انساني مورد 

 نفر. 3يا  2حداقل  ي :تغالزاياش

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                                         :                 طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 600 600تيپ 1

 Iدانشگاه تيپ هزينه I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 : درمانيگفتار 

 كارشناسي و باالتر در رشته گفتار درماني. مقطع فارغ التحصيل كارآفرين :

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و    داشتتتن فيتتاي مناستتب نياز :امكانات مورد  

 شكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.آموزش پز

ستگاه تربيت گفتار گروهي  : تجهيزات شكن ديجيتاا   70Aد ستگاه تربيت گفتار فردي  70D.S، لكنت  ،  70A، د

، تخت معاينه،  GqA  Speechtraining ، دستتتگاه LM7Z  Language  Muster، دستتتگاه  Vocaleدستتتگاه 

 دستگاه ضوط صوت.

 گفتار درمان گر كمكي، منشي، نيروي خدمات. نياز :نيروي انساني مورد 

 نفر. 2يا  1حداقل  : ياشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 600 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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  : سونوگرافيراديولوژي و 

 در رشته راديولوژي. فارغ التحصيل كارآفرين :

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و       داشتتتن فيتتاي مناستتب نياز :امكانات مورد  

 ه.آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوط

دستگاه راديوگرافي، كاست فيلم راديوگرافي در اندازه هاي مختل ، دستگاه ظهور و ثووت راديوگرافي،  تجهيزات :

 .دستگاه سونوگرافي، فيلم راديوگرافي، داروي ظهور و ثووت، پرو  سونوگرافي، نگاتوسكوپ، پاا كات

ساني نيروي صدي تاريكخانه، متخصص راديولوژي، ك نياز :مورد  ان شناا راديولوژي، كاردان راديولوژي، مت ار

 پذيرش، حسابدار، منشي، نيروي خدمات، پرستار

 .نفر.  3حداقل   ي :اشتغالزاي

 

 است()ارقام به ميليون ريال                                                     :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 3500 1650تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

صره : توانند با تاييد دفتر كارآفريني دانشتتگاه علوم پزشتتكي مربوطه از محل متقاضتتيان مي در مناطق محروم تب

مكان طرح اقدام يا ساخت تسهيالت بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين معادا مولغ رهن براي خريد 

 نمايند.

 

  : اسكنسي تي 

  CTراديولوژي و گذراندن دوره  فارغ التحصيل : كارآفرين

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و       داشتتتن فيتتاي مناستتب نياز :نات مورد امكا

 آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 اسكن، كولر گازي، پروسسور...   C.Tدستگاه  تجهيزات :

 متخصص راديولوژي، كارشناا راديولوژي، بهيار، منشي، نيروي خدمات : يروي مورد نيازن

 نفر. 5 حداقل  ي :اشتغالزاي 
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 ارقام به ميليون ريال است()                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  نشگاهتيپ دا رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 6600 1650تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

MRI  : 
 . MRIتخصصي راديولوژي و گذراندن دوره  فارغ التحصيل مقطع كارآفرين :

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و       داشتتتن فيتتاي مناستتب :نياز امكانات مورد 

 آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 ، نگاتسكوپ.MRI، پروسسور، كولر گازي، فيلم MRIدستگاه  تجهيزات :

ساني مورد  شناا راديولوژي، نياز :نيروي ان ستار، بهيار، نيروي  هوشوريمتخصص راديولوژي، كار شي، پر من

 خدماتي، نگهوان.

 نفر. 20شيفت كاري  3در صورت  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                        :                                  طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

كان خريد يا ساخت مبرآورد هزينه 

 طرح حداكثر تا سقف

 I 22000 16500تيپ 1

 Iگاه تيپ هزينه دانشI %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 راديوتراپي : 
 در رشتة راديوتراپي. فارغ التحصيل كارآفرين :

بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، درمان و       داشتتتن فيتتاي مناستتب نياز :امكانات مورد 

 نه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروا

 دستگاه راديوتراپي، چشمة كوالت،  كولر گازي، امكانات پزشكي و...  تجهيزات :
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ساني مورد   متخصتتص راديوتراپي، كارشتتناا راديوتراپي، كاردان راديوتراپي، پرستتتار، بهيار، نياز :نيروي ان

 بايگاني.منشي، 

 .نفر 12حداقل ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

مكان  خريد يا ساختبرآورد هزينه 

 طرح حداكثر تا سقف

 I 33000 16500تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 

 پزشكي هسته اي : 
 دكتراي تخصصي در رشته پزشكي هسته اي. فارغ التحصيل مقطع كارآفرين :

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و  ياي مناسبداشتن ف امكانات :

 دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 ،  سيموالتور. Mediumچشمه كوالت، شتا  دهنده خطي  تجهيزات :

ساني مورد  متخصص پزشكي هسته اي، كارشناا راديولوژي يا راديوتراپي، كاردان راديولوژي  :نياز نيروي ان

 يا راديوتراپي، نيروي كمكي، بهيار، منشي، خدمات، نگهوان.

 نفر. 12حداقل  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

مكان  خريد يا ساختبرآورد هزينه 

 طرح حداكثر تا سقف

 I 33000 1650تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iنه دانشگاه تيپ هزيI %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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 : خصوصيشركتهاي آمبوالنس 

صورت حقيقي يا فارغ التحصيل كارآفرين : شكي به  شنام گروه پز سئوا فني حتما بايد داراي دان ة حقوقي )اما م

 پزشكي باشد.(

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و  داشتن فياي مناسب : امكانات

 ودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.دارا ب

 آمووالنس و امكانات الزمحداقل  : تجهيزات

 .نفر 2نفر به ازاي هر آمووالنس  4حداقل ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 1100 1100حداقل با يك آمووالنس Iتيپ 1

 800اضافه به ازاي هر آمووالنس

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80گاه تيپ هزينه دانشII %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 عينك طبي : فروش 
 ليسانس و باالتر در رشته اپتومتري. مقطع فارغ التحصيل كارآفرين :

پزشكي و آموزش قووا وزارت بهداشت، درمان وبر اساا استانداردهاي مورد  داشتن فياي مناسب امكانات :

 دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

، لنزومتر، چارت بينائي نزديك و دور، جعوه عينك، كراا ستتلندر،  Prisaberدستتتگاه ستتينوپترومري  تجهيزات :

 . Frame Trialتست ميدان ديد، افتالمسكوپ، رتينوسكوپ، عينك آزمايش 

 نيروي انساني مورد نياز ي اپتومتريست، دستيار، منشي. 

 نفر. 2حداقل  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

راه اندازي طرح برآورد هزينه  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 400 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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 توليد اعضاء مصنوعي :
 فارغ التحصتتيل مقطعاعيتتاي مصتتنوعي،  ي و باالتر در رشتتته كارشتتناا مقطع فارغ التحصتتيل كارآفرين :

 كارشناسي در رشته مهندسي  پزشكي.

آموزش پزشكي و رد قووا وزارت بهداشت، درمان وبر اساا استانداردهاي مو داشتن فياي مناسب امكانات :

 دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 ر و تجهيزات مربوط به ساخت پروتز و اروتز.ابزا تجهيزات :

 مدير فني، پزشك، كارشناا پروتزهاي مصنوعي، منشي، خدمات،  : مورد نياز نيروي انساني

 نفر  2حداقل  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي .

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 1100 850تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ  II % 90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ  I % 60انشگاه تيپ هزينه د III % 80تيپ 3

 

 درمانگاه :
 عمومي در هر يك از رشته هاي پزشكي. فارغ التحصيل مقطع تخصصي يا كارآفرين :

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و  داشتن فياي مناسب امكانات :

 سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت 

در درمانگاه بايد تجهيزات مربوط به بخشتتتهاي عمومي، گوش و حلق، بيني، اطفاا، پوستتتت، زنان و  : تجهيزات

 داخلي موجود باشد كه فهرست كاملي از اين تجهيزات موجود مي باشد.

، متخصص پوست و مو، متخصص ENTصص اطفاا، متخصص متخصص زنان، متخ نياز :نيروي انساني مورد 

 داخلي، پزشك عمومي، پرستار، بهيار، كمك بهيار، منشي، بايگاني، مدارك پزشكي، نگهوان، نيروي خدماتي.

 .نفر 12در صورت شوانه روزي  نفر 7 حداقل ي :اشتغالزاي
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 ارقام به ميليون ريال است()                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 2200تيپ 1

با نظر  تخصصي به ازاي هر رشته 1650

 600دفتر كار آفريني

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 مراكز جراحي محدود :
 تخصصي در هر يكي از رشته هاي پزشكي. فارغ التحصيل مقطع كارآفرين :

درمان وآموزش پزشكي و  بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، داشتن فياي مناسب امكانات :

 دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

با توجه به اينكه در اين گونه مراكز انواع مختلفي از جراحيها صتتتورت مي گيرد. تجهيزات هر عمل نيز  : تجهيزات

 تجهيزات موجود مي باشد.متفاوت است اما ليست كاملي از اين 

الرنگوسكوپ، وارمرخون، چراغ اشعه ماوراءبنفش، ترالي منحني اطاق عمل، كپسوا نيتروا، كمد مخصوص ست 

 جراحي، پمپ اسكراپ، تخت عمل مكانيكي، چراغ سياليتيك سقفي، ساكشن خارجي، ساكشن چست. 

 نياز :نيروي انساني مورد 

ش شك متخصص، متخصص بيهو ستار، بهيار، كمك بهيار، مدير مركز، پز شناا اطاق عمل، پر سين و كار ي، تكن

 منشي، مدارك پزشكي، خدمات، نگهوان، تلفنچي.

 نفر. 12 حداقل  ي :اشتغالزاي

 است( )ارقام به ميليون ريال                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

مكان  خريد يا ساختبرآورد هزينه 

 طرح حداكثر تا سقف

 I 11000 11000تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 



 

  

 16 

 ار آفرینیکفتر د

 

 شكي :دندانپز
 دكتراي عمومي يا تخصصي در رشته دندانپزشكي.  فارغ التحصيل مقطع كارآفرين :

بر اساا استانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشت، درمان وآموزش  داشتن فياي مناسب نياز :امكانات مورد 

 بوطه.پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معاونت سالمت )درمان( دانشگاه علوم پزشكي مر

كالو، دستتتتگاههاي ظهور و ثووت، تجهيزات مرتوط با پروتز و اتو يونيت، دستتتتگاه راديولوژي، فور و تجهيزات :

 ايمپلنت.

 نياز :نيروي انساني مورد 

 دندانپرشك، تكنسين دندانپزشكي، منشي، خدمات.

 نفر. 2حداقل ي :شتغالزايا

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                                             :             طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 600 600تيپ 1

 Iينه دانشگاه تيپ هزI %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 تعاوني بهداشتي درماني :
 نفر ساير رشته ها. 3نفر حتما عيو گروه پزشكي و پيراپزشكي و  4نفر كه  7 كارآفرين :

 مترمربع. 80داشتن فياي مناسب در حدود  نياز :امكانات مورد 

 ز، صندلي، كامپيوتر، تلفن و ...دفتري، مي تجهيزات :

 نفر. 10-100بسته به مشاركت در طرحهاي تعاوني بهداشتي  ي :اشتغالزاي

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

هزينه راه اندازي طرح برآورد  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 250 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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 خدمات بهداشت حرفه اي :مركز ارائه 
 فوق ليسانس بهداشت حرفه اي، ليسانس بهداشت حرفه اي. : شرايط كارآفرين

داشتتتن فيتتاي مناستتب بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، امكانات الزم جهت ايجاد مركز : 

درمان و آموزش پزشتتكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاستتيس از معاونت ستتالمت )معاونت بهداشتتتي( دانشتتگاه 

 علوم پزشكي مربوطه.

 تجهيزات اداري )ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ...(، دستگاه صداسنج، نورسنج و ... هيزات :تج

 نفر. 1نفر، منشي  2كارشناا بهداشت حرفه اي  نيروي انساني مورد نياز :

 نفر.. 1حداقل  اشتغالزايي :

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 250 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 آموزشگاه صنوف :
 فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بهداشت محيط شرايط كارآفرين :

داشتتتن فيتتاي مناستتب بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  امكانات الزم جهت ايجاد مركز :

اسيس از معاونت سالمت )بهداشتي( دانشگاه علوم پزشكي درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه ت

 مربوطه  

 ، تجهيزات و لوازم آموزشي.تجهيزات اداري )ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... ( تجهيزات :

 كارشناا بهداشت حرفه اي، منشي، كارشناا مسئوا، نيروي خدماتي. نيروي انساني مورد نياز :

 نفر 2اقل حد اشتغالزايي :

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 250 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3
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 شركتهاي خدماتي سم پاشي
  مقطع كارشناسي بهداشت محيط فارغ التحصيلنيروي كارآفرين : 

تانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت، داشتتتن فيتتاي مناستتب بر استتاا استت امكانات الزم جهت ايجاد مركز :

بهداشتتتي( دانشتتگاه معاونت درمان و آموزش پزشتتكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاستتيس از معاونت ستتالمت )

 علوم پزشكي مربوطه  

تجهيزات اداري )ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... (، دستگاههاي سم پاشي، سموم مورد  تجهيزات :

 لوازم حفاظت فردي و ايمني  نياز،

 نفر، منشي، فروشنده 2محيط، نيروي خدماتي حداقل  كارشناا بهداشت : نيروي انساني مورد نياز

 نفر 2حداقل  اشتغالزايي :

 ميليون ريال است( )ارقام به                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 250 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 طب كار
متخصتتتص طب كار، پزشتتتك عمومي داراي مدرك بازآموزي طب كار و موفق در آزمون  يط كارآفرين :شرا

 سراسري اخذ مجوز طب كار 

داشتتتن فيتتاي مناستتب بر استتاا استتتانداردهاي مورد قووا وزارت بهداشتتت،  امكانات الزم جهت ايجاد مركز :

ونت سالمت )بهداشتي( دانشگاه علوم پزشكي درمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تاسيس از معا

 مربوطه  

 (، دستگاه اسپيرومتري، ... تجهيزات اداري )ميز، صندلي، تلفن، فاكس، كامپيوتر، پرينتر، ... تجهيزات :

 نفر(، منشي  2پزشك عمومي يا متخصص طب كار، كارشناا بهداشت حرفه اي ) نيروي انساني مورد نياز :

 نفر 2حداقل  اشتغالزايي :
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 ارقام به ميليون ريال است()                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 حداكثر تا سقف

 I 250 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 البراتوار پروتزهاي دنداني
  تكنسين پروتزهاي دندانينيروي كارآفرين : 

قووا وزارت بهداشتتت، داشتتتن فيتتاي مناستتب بر استتاا استتتانداردهاي مورد  امكانات الزم جهت ايجاد مركز :

سالمت ) سيس از معاونت  شگاه علوم معاونت درماندرمان و آموزش پزشكي و دارا بودن مجوز و پروانه تا ( دان

 پزشكي مربوطه  

 اولتراسونيك و ...دستگاه لوازم اداري، كوره پرسلند، كمپرسور،  تجهيزات :

 ازاريا تكنسين پروتزهاي دنداني، منشي، ب نيروي انساني مورد نياز :

 نفر 2حداقل  اشتغالزايي :

 )ارقام به ميليون ريال است(                                                    :                                      طرح ابعاد اقتصادي 

برآورد هزينه راه اندازي طرح  تيپ دانشگاه رديف

 حداكثر تا سقف

برآورد هزينه رهن مكان طرح 

 اكثر تا سقفحد

 I 600 600تيپ 1

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %80هزينه دانشگاه تيپ II %90تيپ 2

 Iهزينه دانشگاه تيپ I %60هزينه دانشگاه تيپ III %80تيپ 3

 

 مراجع ذيربط جهت راه اندازي مراكز :
 اخذ شود. در تمامي موارد باال بايد مجوز هاي صدور پروانه با توجه به نوع فعاليت از مراكز زير

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت اخذ مجوز.   -       

هاي علوم  دانشتتگاهها و مراكز آموزش عاليي ستتازمان انرژي اتمي، ستتازمان نظام پزشتتكي، دانشتتكده   -       

لي پزشتتكي، ستتازمان بهزيستتتي، ستتازمان نظام پرستتتاري، ستتتاد موارزه با مواد مخدر، اداره اماكن، ستتازمان م

 جوانان، اداره تشخيص هويت، اداره راهنمائي و رانندگي.

 شيوة بازاريابي :



 

  

 20 

 ار آفرینیکفتر د

ها، معرفي  تان مارستتت با بي جمعي، قرارداد  هاي  نه  غات در رستتتتا يد، آگهي، تولي جرا

مراكز درماني بزرگ جهت خدمات درماني پس از ترخيص بيمار، همكاري با مراكز بهزيستتتتي، نيروي انتظامي و 

 بازپروري.

 

 بليت افزايش ظرفيت شغلي :بررسي قا
شرايط  شته را نتوانيم الگوي  سوات گذ شده كه ديگر منا سوب  شيني  شهرن سنتي به زندگي  تغيير آهنگ زندگي 

امروز خود قرار دهيم. با گسترش زندگي ماشيني بر مشكالت و تنش انسانهاي امروزي افزوده مي گردد. و ميزان 

در نتيجه نياز به مراكز پيشتتگيري، تشتتخيص و درماني افزايش پيدا مي كند  ابتال به انواع بيماريها افزايش مي يابد.

و در هر منطقه يك يا چند مركز خدماتي مي تواند ايجاد گردد. تاستتتيس اين مراكز در نقاط مختل  دستتتترستتتي 

 بيماران به خدمات فوق را سهل تر و سريع تر مينمايد.

 

 نتايج حاصل از راه اندازي مركز :
 يت اقتصادي.بهوود وضع -1

 ايجاد اشتغاا. -2

كاهش نرخ بيكاري براي قشتتر كثيري از جامعه به خصتتوص براي فارغ التحصتتيالن رشتتته هاي پزشتتكي و  -3

 پيراپزشكي. 

 كاهش بيماريها و افزايش سالمت افراد جامعه. -4

 بهوود روابط بين خانواده، والدين وفرزندان.  -5

 حل ريشه اي و درمان معيل اعتياد. -6

 گسترش فرهنگ نگهداري از سالمندان. -7

 

 موسسات ورزش ، طب و تندرستي
 

 طرح تيپ شغلي 

ساير افراد  كارآفرينان : شرايط كه دوره هاي تخصصي مورد نياز اين موسسات را گذرانده  1پزشكان عمومي و متخصص يا  داراي 

 باشند مي توانند اقدام به راه اندازي اين مركز نمايند. 

شغل طوق قوانين جاري كشور ، اخذ مجوز از  هت ايجاد مركز :شرايط الزم ج شرايط احراز  ضمن دارا بودن دانش و تخصص الزم و 

 وارت بهداشت درمان آموزش پزشكي يا دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسركشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني 

 راپي و اتاق ارائه خدمات پيراپزشكي و احياء حداقل سه اتاق شامل اتاق معاينه و مشاوره ، اتاق فيزيوت مكان :

ست هاي احيا ثابت و قابل  تجهيزات مورد نياز : سايل آتل گيري ،  سمان و جراحي هاي كوچك ، و ست هاي پان صي ،  شخي ست هاي ت

صتتورت امكان ( ،  حمل ، ترالي اورژانس با تمامي داروهاي مورد نياز براي احياء ، دستتتگاه كارديوگرافي ، دستتتگاه الكتروشتتوك ) در

 كپسوا اكسيژن ) ست كامل ( ، تجهيزات حمل مصدوم ، تخت معاينه ، پاراوان و تجهيزات اداري 
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هاي الزم را گذرانده باشد ( يك نفر ، يك نفر از فارغ پزشك عمومي ) كه دوره  نيروي انساني مورد نياز :

 ارغ التحصيل رشته تربيت بدني ترجيحاً ليسانس يا باالتر التحصيالن گروه پيراپزشكي ، يك نفر فيزيوتراپيست و يك نفر ف

 نفر  3حداقل  اشتغالزايي :

 شرح وظايف :

 پذيرش و تشكيل پرونده سالمت براي ورزشكاران در كليه اماكن ورزشي  -1

و  انجام معاينات اوليه و دوره اي ورزشتتكاران و صتتدور تاييديه هاي ستتالمت براي حيتتور و ادامه در فعاليتهاي ورزشتتي -2

 مسابقات و يا ارتقاء 

ارائه آموزش هاي عمومي سالمت به موسسين ، مسئولين ، مربيان و ورزشكاران اماكن ورزشي و ارائه گواهي هاي مربوطه  -3

 براساا آموزشهاي استاندارد 

 ارائه خدمات مشاوره اي براي تغذيه در ورزش و رژيمهاي غذايي  -4

ش اندام ) داروهاي خوراكي و تزريقي ، پودرها و مكملهاي غذايي ( و ارائه كنترا و نظارت بر هر گونه روشتتتهاي كمكي پرور -5

آموزشهاي الزم به موسسين ، مسئولين ، مربيان ، ورزشكاران ) و در صورت امكان والدين ورزشكاران ( در مورد عواقب و 

 توعات ناشي از مصرف آنها . 

لوگيري از صدمات احتمالي در حين ورزش و درصورت ايجاد ، توصيه اصوا بهداشتي و روشهاي مراقوت از اندامها براي ج -6

 جلوگيري از پيشرفت و صدمه بيشتر عيو يا اندام مربوطه 
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 ارائه خدمات اورژانسي به ورزشكارالن به مخاطره افتاده ، به صورت اوليه و پيشرفته  -8

 يوي در صورت نياز ارائه خدمات احياء قلوي ر -9

 

 ارائه تسهيالت ممكن براي فعال سازي طرح :

ميليون تومان براي راه اندازي طرح و براي ترهين يا ستتتاخت نيز به همين ميزان اعتوار از  60در دانشتتتگاه هاي تيپ يك حداكثر تا مولغ 

شگاه هاي تيپ شود. براي دان سهيالت گسترش بنگاه هاي زودبازده در نظر گرفته  سه تا  90دو تا  محل ت درصد مولغ  80درصد و تيپ 

 فوق قابل پرداخت خواهد بود. 
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