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 طرحهاي تیپ گروه پزشکی و پیراپزشکی
 

مقدمه  
گسترش کسب و کارهاي حوزه نظام سالمت با هدف ارتقاي سالمت جامعه و اشتغالزایی گروههاي پزشکی و 

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

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

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

 

 مطب پزشک عمومی :
 فارغ التحصیل مقطع دکتراي عمومی. شرایط کار آفرین :

 داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی 

 مربوطه.

 ست کامل تشخیص، اتوسکوپ افتالمسکوپ، دیکتافون، میکروجت، برانکارد، تخت عمل جراحی، ترالی تجهیزات :
اورژانس، کپسول اکسیژن .... 

 نیروي انسانی مورد نیاز :
پزشک عمومی- پرستار یا بهیار- منشی.  

 نفر. 2 حداقل  اشتغالزایی :
 

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 400 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 



 

  

 

 

 

  

 

مطب پزشک متخصص :  
 فارغ التحصیل مقطع دکتراي تخصصی در یکی از رشته هاي: جراحی، پوست، اطفال، شرایط کارآفرین :

بیهوشی، قلب و عروق، ارولژي، چشم، عفونی، رادیولوژي، ریه، مغزواعصاب، ارتوپدي، زنان و زایمان، گوارش 
گوش وحلق وبینی و سایر تخصص هاي مورد تایید وزارت بهداشت.  

امکانات الزم جهت ایجاد مرکز : 
داشتن فضاي مناسب بر اساس استاندارهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن 

مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه. 

 با توجه به اینکه تجهیزات مورد نیاز هر رشته تخصصی زیاد می باشد از ذکر آنها خودداري      تجهیزات :
میشود ولی فهرست کاملی از این تجهزات موجود می باشد. 

 پزشک متخصص، پرستار یا بهیار، منشی، نگهبان. نیروي انسانی مورد نیاز :

حداقل یک نفر به جز پزشک از گروه پزشکی و پیراپزشکی باالتر از مدرك بهیاري)  نفر.(10 نفر، حداکثر 2  حداقل  اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 800 700تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

در مناطق محروم متقاضیان میتوانند با تایید دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه از محل تبصره : 
تسهیالت بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین معادل مبلغ رهن براي خرید مکان طرح اقدام نمایند. 

 

داروخانه: 
 فارغ التحصیل مقطع دکتراي دارو سازي. شرایط کار آفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت،  امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی 

 مربوطه.

نیروي انسانی مورد نیاز : 
دکتر دارو ساز، تکنسین دارو خانه، بهیار، حسابدار، منشی. 

 نفر. 8 نیروي کار و درصورت شبانه روزي بودن 4 به کار گرفتن حداقل اشتغالزایی :



 

  

 

 

 

  

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 1100 1100تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

 

آزمایشگاه: 
  فارغ التحصیل مقطع دکتراي علوم آزمایشگاهی یا متخصصین پاتولوژي. شرایط کار آفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت،  امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی 

 مربوطه.

،میکروتوم کرایو، دستگاه کشت co2 سل کانتر، میکروسکوپ، سانتریفوژ، فریزر، انکوباتورتجهیزات مورد نیاز:
خون، الکتروفورز، شیکر، کانتر و ... 

 دکتراي تخصصی پاتولوژي، دکتراي علوم آزمایشگاهی، کارشناس پرستاري یا دیپلم نیروي انسانی مورد نیاز :
 نفر، حسابدار،  نیروي 1 نفر، نگهبان 2 نفر، کارشناس علوم آزمایشگاهی 2بهیاري، کاردان علوم آزمایشگاهی 

خدماتی.  

 نفر. 3 حداقل اشتغالزایی :
 .

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 1650 1100تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

 



 

  

 

 

 

  

 : مرکز مراقبت از سالمندان

 فارغ التحصیل مقطع پزشکی، روانشناس، روانپرستار، لیسانس پرستاري و باالتر در رشته نیروي کارآفرین :
روانشناسی.  

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز : 
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی 

 مربوطه.

 شامل تجهیزات دفتري و هتلینگ بر اساس استاندارد ( میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر و ... ) تجهیزات:

  نیروي انسانی مورد نیاز :
پزشک، پرستار، مددکار(مشاور)، مدیر، منشی، اپراتور، نیروي خدماتی، بهیار 

 نفر. 3 حداقل اشتغالزایی : 
  

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 700 1100تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

مطبهاي مامائی : 
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و به باالتر در رشتۀ مامائی.  نیروي کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت،  امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی 

 مربوطه.

 اسپلکوم، co2 ست واکیوم زنان، تخت ژینکولوژي،  هیسترومتر،  تخت زایمان، هیسترسکوپ، کپسول تجهیزات :
فیتال مانیتورینگ، ساکشن کورت،  ساکشن واکیوم، ست کامل تشخیص، میکروجت، ترالی اورژانس، کپسول 

اکسیژن، اتوسکوپ افتالمسکوپ. 

 کارشناس مامائی، کاردان پرستاري یا بهیارماما ، منشی. نیروي انسانی موردنیاز :

 نفر.  2 یا 1  حداقل اشتغالزایی :
 



 

  

 

 

 

  

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 250 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

روانشناسی :  مرکز خدمات مشاوره اي،
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ودکتري  در رشتۀ روانشناسی بالینی، روانپرستاري. شرایط کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش  امکانات موردنیاز :
 پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 میز و صندلی، تلفن، کامپیوتر، اسباب بازي براي کودکان و... تجهیزات :

نیروي انسانی مورد نیاز: 
 نفر، 1روانشناس بالینی با مدرك دکترا یا ارشد براي سرپرستی، روانپرستار، روانشناسی بالینی(کارشناس) 

 نفر، منشی. 1 نفر، مشاور مذهبی 2روانشناس بالینی(ارشد) 

 نفر.  2 : حداقل  اشتغالزایی

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 400 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

  :مرکزمشاوره خدمات پرستاري وارائه خدمات بهداشتی درمانی درمنزل

 فارغ التحصیل در یکی از رشته هاي دکتراي عمومی، لیسانس پرستاري، لیسانس : شرایط کارآفرین
روانشناسی بالینی. 

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش  امکانات مورد نیاز :
 پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.



 

  

 

 

 

  

 میز و صندلی، تلفن، وسایل و ابزار تزریقات، دستگاه فشار خون، ست و کیف احیا، ست کامل تجهیزات :
 تشخیص، کپسول اکسیژن و آمبوالنس.

 مدیر تیم پزشکی(دارا بودن دانشنامۀ دکتراي حرفه اي)، پرستار، بهیار، فیزیوتراپ، نیروي انسانی مورد نیاز :
 نفر کادر اداري جهت پذیرش و تکمیل پرونده . 1تلفنچی، راننده، 

 نفر براي هر شیفت.  3 در صورت فعالیت حداقل  اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 400 1100تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد : 
 فارغ التحصیل مقطع دکترا و لیسانس پرستاري شرایط کارآفرینی :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش  امکانات مورد نیاز :
 پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 تخت بستري، وسایل پیشگیري از بحران و کمک هاي اولیه، میز تحریر، کامپیرتر، تلفن. 2 حداقل تجهیزات :

 نفر، روانشناس بالینی 1 نفر، پزشک عمومی حداقل 1 متخصص روانپزشک حداقل نیروي انسانی مورد نیاز :
 1 نفر، پرستار حداقل 1 نفر، مشاور (کارشناس ارشد، کارشناس مشاور)، مددکار اجتماعی(کارشناس) 1(ارشد) 

نفر، منشی، نگهبان. 

 نفر. 3 حداقل  اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 1100 1100تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

در مناطق محروم متقاضیان میتوانند با تایید دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه از محل تبصره : 
تسهیالت بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین معادل مبلغ رهن براي خرید مکان طرح اقدام نمایند. 

 



 

  

 

 

 

  

 

)  MMT) Metadon Maintenance Therapyمرکز 
  پزشک عمومی نیروي کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و     امکانات مورد نیاز : 
آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (معاونت درمان) دانشگاه علوم پزشکی 

 مربوطه.

 تجهیزات اداري (میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر، پرینتر،...) : تجهیزات
 پزشک عمومی، روانشناس، مددکار نیروي انسانی مورد نیاز :

  نفر.   4 یا 3 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 400 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 
 

 ) DIC) Drop In Centerمرکز 
 فارغ التحصیل مقطع دکتراي آموزشی دیده، روانپزشکنیروي کارآفرین : 

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و     امکانات مورد نیاز : 
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 تجهیزات اداري (میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر، پرینتر،...) : تجهیزات
 پزشک عمومی، روانپزشک، روانشناس، پرستار نیروي انسانی مورد نیاز :

  نفر.   4 یا 3 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 400 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3



 

  

 

 

 

  

 فیزیوتراپی :  
 فارغ التحصیل مقطع تخصصی طب فیزیکی یا دانشنامۀ لیسانس و باالتر در رشته فیزیوتراپی.    کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و      امکانات مورد نیاز : 
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

، پله، پارالل شولد رویل، IF ،favadic ،Tens ،IDC،استیموالتوز، US ،IR ،UV ،tracteon دیاترمی، : تجهیزات
یولی، فریم، صندلی کواالر، وزنه هاي مربوطه، دوچرخه ثابت. 

 متخصص طب فیزیکی، کارشناس فیزیوتراپی، تکنسین، منشی، نگهبان. نیروي انسانی مورد نیاز :

 نفر.   2 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 700 900تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

شنوائی سنجی: 
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و باالتر در رشته ادیومتري. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و         امکانات مورد نیاز :
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

، دستگاه تست سمعک ABR، اتوسکوپ ATZC، دستگاه تمپانوگراف AZ27، میدانس AC ادیومتر تجهیزات :
EGDHATادیومتر ،AC5 دستگاه امپدانس ،AZ7R . 

  کارشناس اپتومتري، منشی، دستیار کارشناس.  نیروي انسانی مورد نیاز :

  نفر. 2 یا 1 در حدود اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 600 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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بینایی سنجی : 
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و باالتر در رشتۀ اپتومتري. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و    امکانات مورد نیاز : 
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

، اسلیت المپ، افتالموسکوپ، رتینوسکوپ، چارت بینائی دور و نزدیک، Trial Frame عینک آزمایش تجهیزات :
، دستگاه سینوپترمري. Prisaberجعبه عینک، کراس سلندر، تست میدان دید، تست دید بعد، لنزومتر، 

 اپتومتریست، دستیار اپتومتریست، منشی. نیروي انسانی مورد نیاز :

 نفر. 3 یا 2 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 600 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 : گفتار درمانی

 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و باالتر در رشته گفتار درمانی. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و     امکانات مورد نیاز :
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 ، 70A ، دستگاه تربیت گفتار فردي 70D.S  ، لکنت شکن دیجیتال 70A دستگاه تربیت گفتار گروهی تجهیزات :
 ، تخت معاینه، GqA  Speechtraining ، دستگاه LM7Z  Language  Muster ، دستگاه Vocaleدستگاه 

دستگاه ضبط صوت. 

 گفتار درمان گر کمکی، منشی، نیروي خدمات. نیروي انسانی مورد نیاز :

 نفر. 2 یا 1 حداقل : اشتغالزایی

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 600 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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   :رادیولوژي و سونوگرافی

 فارغ التحصیل در رشته رادیولوژي. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و        امکانات مورد نیاز :
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 دستگاه رادیوگرافی، کاست فیلم رادیوگرافی در اندازه هاي مختلف، دستگاه ظهور و ثبوت رادیوگرافی، تجهیزات :
دستگاه سونوگرافی، فیلم رادیوگرافی، داروي ظهور و ثبوت، پروب سونوگرافی، نگاتوسکوپ، پاس کات. 

 متخصص رادیولوژي، کارشناس رادیولوژي، کاردان رادیولوژي، متصدي تاریکخانه، نیروي انسانی مورد نیاز :
پذیرش، حسابدار، منشی، نیروي خدمات، پرستار 

  نفر.. 3  حداقل اشتغالزایی :
 

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 3500 1650تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

در مناطق محروم متقاضیان میتوانند با تایید دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه از محل تبصره : 
تسهیالت بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین معادل مبلغ رهن براي خرید یا ساخت مکان طرح 

اقدام نمایند. 

 

   :سی تی اسکن

  CT فارغ التحصیل رادیولوژي و گذراندن دوره : کارآفرین

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و       امکانات مورد نیاز :
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

  اسکن، کولر گازي، پروسسور...  C.T دستگاه تجهیزات :

 متخصص رادیولوژي، کارشناس رادیولوژي، بهیار، منشی، نیروي خدمات : نیروي مورد نیاز

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

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 6600 1650تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

MRI :  
 . MRI فارغ التحصیل مقطع تخصصی رادیولوژي و گذراندن دوره کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و       :نیاز امکانات مورد 
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

، نگاتسکوپ. MRI، پروسسور، کولر گازي، فیلم MRI دستگاه تجهیزات :

 متخصص رادیولوژي، کارشناس رادیولوژي،هوشبري منشی، پرستار، بهیار، نیروي نیروي انسانی مورد نیاز :
خدماتی، نگهبان. 

 نفر. 20 شیفت کاري 3 در صورت اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه خرید یا ساخت مکان 
طرح حداکثر تا سقف 

 I 22000 16500تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

رادیوتراپی :  
 فارغ التحصیل در رشتۀ رادیوتراپی. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و       امکانات مورد نیاز :
 آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 دستگاه رادیوتراپی، چشمۀ کبالت،  کولر گازي، امکانات پزشکی و...  تجهیزات :
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 متخصص رادیوتراپی، کارشناس رادیوتراپی، کاردان رادیوتراپی، پرستار، بهیار، نیروي انسانی مورد نیاز :

منشی، بایگانی. 

 نفر. 12 حداقلاشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه خرید یا ساخت مکان 
طرح حداکثر تا سقف 

 I 33000 16500تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

 

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

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  امکانات :
 دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 ،  سیموالتور. Medium چشمه کبالت، شتاب دهنده خطی تجهیزات :

 متخصص پزشکی هسته اي، کارشناس رادیولوژي یا رادیوتراپی، کاردان رادیولوژي نیروي انسانی مورد نیاز :
یا رادیوتراپی، نیروي کمکی، بهیار، منشی، خدمات، نگهبان. 

نفر.  12 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه خرید یا ساخت مکان 
طرح حداکثر تا سقف 

 I 33000 1650تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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 : شرکتهاي آمبوالنس خصوصی

 فارغ التحصیل گروه پزشکی به صورت حقیقی یا حقوقی (اما مسئول فنی حتما باید داراي دانشنامۀ کارآفرین :
پزشکی باشد.) 

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  : امکانات
 دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 حداقل آمبوالنس و امکانات الزم : تجهیزات

 نفر. 2 نفر به ازاي هر آمبوالنس 4حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 1100 1100حداقل با یک آمبوالنس Iتیپ 1
 800به ازاي هر آمبوالنس اضافه

 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

فروش عینک طبی :  
 فارغ التحصیل مقطع لیسانس و باالتر در رشته اپتومتري. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  امکانات :
 دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 ، لنزومتر، چارت بینائی نزدیک و دور، جعبه عینک، کراس سلندر، Prisaber دستگاه سینوپترومري تجهیزات :
 . Frame Trialتست میدان دید، افتالمسکوپ، رتینوسکوپ، عینک آزمایش 

نیروي انسانی مورد نیاز : اپتومتریست، دستیار، منشی.  

 نفر. 2 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 400 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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تولید اعضاء مصنوعی : 
 فارغ التحصیل مقطع کارشناس ي و باالتر در رشته اعضاي مصنوعی، فارغ التحصیل مقطع کارآفرین :

کارشناسی در رشته مهندسی  پزشکی. 

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  امکانات :
 دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 ابزار و تجهیزات مربوط به ساخت پروتز و اروتز. تجهیزات :

 مدیر فنی، پزشک، کارشناس پروتزهاي مصنوعی، منشی، خدمات،  : نیروي انسانی مورد نیاز

  نفر 2 حداقل اشتغالزایی :

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

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 1100 850تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80 هزینه دانشگاه تیپ II % 90تیپ 2
 I هزینه دانشگاه تیپ I % 60 هزینه دانشگاه تیپ III % 80تیپ 3

 

درمانگاه : 
 فارغ التحصیل مقطع تخصصی یا عمومی در هر یک از رشته هاي پزشکی. کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  امکانات :
 دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 در درمانگاه باید تجهیزات مربوط به بخشهاي عمومی، گوش و حلق، بینی، اطفال، پوست، زنان و : تجهیزات
داخلی موجود باشد که فهرست کاملی از این تجهیزات موجود می باشد. 

، متخصص پوست و مو، متخصص ENT متخصص زنان، متخصص اطفال، متخصص نیروي انسانی مورد نیاز :
داخلی، پزشک عمومی، پرستار، بهیار، کمک بهیار، منشی، بایگانی، مدارك پزشکی، نگهبان، نیروي خدماتی. 

 نفر. 12 نفر در صورت شبانه روزي 7 حداقل اشتغالزایی :
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(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 2200تیپ 1
به ازاي هر رشته تخصصی با نظر  1650

 600دفتر کار آفرینی

 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

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

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و  امکانات :
 دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 با توجه به اینکه در این گونه مراکز انواع مختلفی از جراحیها صورت می گیرد. تجهیزات هر عمل نیز : 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 
جراحی، پمپ اسکراپ، تخت عمل مکانیکی، چراغ سیالیتیک سقفی، ساکشن خارجی، ساکشن چست.  

نیروي انسانی مورد نیاز : 
مدیر مرکز، پزشک متخصص، متخصص بیهوشی، تکنسین و کارشناس اطاق عمل، پرستار، بهیار، کمک بهیار، 

منشی، مدارك پزشکی، خدمات، نگهبان، تلفنچی. 

 نفر. 12  حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه خرید یا ساخت مکان 
طرح حداکثر تا سقف 

 I 11000 11000تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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دندانپزشکی : 
 فارغ التحصیل مقطع دکتراي عمومی یا تخصصی در رشته دندانپزشکی.  کارآفرین :

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، درمان وآموزش  امکانات مورد نیاز :
 پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (درمان) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه.

 یونیت، دستگاه رادیولوژي، فور و اتوکالو، دستگاههاي ظهور و ثبوت، تجهیزات مرتبط با پروتز و تجهیزات :
 ایمپلنت.

نیروي انسانی مورد نیاز : 
دندانپرشک، تکنسین دندانپزشکی، منشی، خدمات. 

 نفر. 2 حداقلاشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 600 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

تعاونی بهداشتی درمانی : 
 نفر سایر رشته ها. 3 نفر حتما عضو گروه پزشکی و پیراپزشکی و 4 نفر که 7 کارآفرین :

 مترمربع. 80داشتن فضاي مناسب در حدود  امکانات مورد نیاز :

 دفتري، میز، صندلی، کامپیوتر، تلفن و ... تجهیزات :

 نفر. 10-100 بسته به مشارکت در طرحهاي تعاونی بهداشتی اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 250 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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مرکز ارائه خدمات بهداشت حرفه اي : 
 فوق لیسانس بهداشت حرفه اي، لیسانس بهداشت حرفه اي. : شرایط کارآفرین

داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز : 
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (معاونت بهداشتی) دانشگاه 

علوم پزشکی مربوطه. 

 تجهیزات اداري (میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر، پرینتر، ...)، دستگاه صداسنج، نورسنج و ... تجهیزات :

 نفر. 1 نفر، منشی 2 کارشناس بهداشت حرفه اي نیروي انسانی مورد نیاز :

 نفر.. 1 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 250 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

آموزشگاه صنوف : 
 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بهداشت محیط شرایط کارآفرین :

 داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (بهداشتی) دانشگاه علوم 

پزشکی مربوطه   

 تجهیزات اداري (میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر، پرینتر، ... )، تجهیزات و لوازم آموزشی. تجهیزات :

 کارشناس بهداشت حرفه اي، منشی، کارشناس مسئول، نیروي خدماتی. نیروي انسانی مورد نیاز :

 نفر 2 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 250 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3
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شرکتهاي خدماتی سم پاشی 
  فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بهداشت محیطنیروي کارآفرین : 

 داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (معاونت بهداشتی) دانشگاه 

 علوم پزشکی مربوطه  
 تجهیزات اداري (میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر، پرینتر، ... )، دستگاههاي سم پاشی، سموم مورد تجهیزات :

نیاز، لوازم حفاظت فردي و ایمنی  

  نفر، منشی، فروشنده2کارشناس بهداشت محیط، نیروي خدماتی حداقل   :نیروي انسانی مورد نیاز
  نفر2 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 250 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

طب کار 
 متخصص طب کار، پزشک عمومی داراي مدرك بازآموزي طب کار و موفق در آزمون شرایط کارآفرین :

سراسري اخذ مجوز طب کار  

 داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (بهداشتی) دانشگاه علوم 

 پزشکی مربوطه  
 )، دستگاه اسپیرومتري، ...  تجهیزات اداري (میز، صندلی، تلفن، فاکس، کامپیوتر، پرینتر، ...تجهیزات :

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

  نفر2 حداقل اشتغالزایی :
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(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 250 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

البراتوار پروتزهاي دندانی 
  تکنسین پروتزهاي دندانینیروي کارآفرین : 

 داشتن فضاي مناسب بر اساس استانداردهاي مورد قبول وزارت بهداشت، امکانات الزم جهت ایجاد مرکز :
درمان و آموزش پزشکی و دارا بودن مجوز و پروانه تاسیس از معاونت سالمت (معاونت درمان) دانشگاه علوم 

 پزشکی مربوطه  
لوازم اداري، کوره پرسلند، کمپرسور، دستگاه اولتراسونیک و ...  تجهیزات :

 تکنسین پروتزهاي دندانی، منشی، بازاریاب نیروي انسانی مورد نیاز :
  نفر2 حداقل اشتغالزایی :

(ارقام به میلیون ریال است) :                                                                                          ابعاد اقتصادي طرح 

برآورد هزینه راه اندازي طرح تیپ دانشگاه ردیف 
حداکثر تا سقف 

برآورد هزینه رهن مکان طرح حداکثر 
تا سقف 

 I 600 600تیپ 1
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %80هزینه دانشگاه تیپ II %90تیپ 2
 Iهزینه دانشگاه تیپ I %60هزینه دانشگاه تیپ III %80تیپ 3

 

مراجع ذیربط جهت راه اندازي مراکز : 
در تمامی موارد باال باید مجوز هاي صدور پروانه با توجه به نوع فعالیت از مراکز زیر اخذ شود. 

       -   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اخذ مجوز. 
       -   دانشگاهها و مراکز آموزش عالی: سازمان انرژي اتمی، سازمان نظام پزشکی، دانشکده هاي علوم 
پزشکی، سازمان بهزیستی، سازمان نظام پرستاري، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره اماکن، سازمان ملی 

 جوانان، اداره تشخیص هویت، اداره راهنمائی و رانندگی.

شیوة بازاریابی : 
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جراید، آگهی، تبلیغات در رسانه هاي جمعی، قرارداد با بیمارستانها، معرفی مراکز درمانی بزرگ جهت خدمات 
درمانی پس از ترخیص بیمار، همکاري با مراکز بهزیستی، نیروي انتظامی و بازپروري. 

 

بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی : 
تغییر آهنگ زندگی سنتی به زندگی شهرنشینی سبب شده که دیگر مناسبات گذشته را نتوانیم الگوي شرایط 
امروز خود قرار دهیم. با گسترش زندگی ماشینی بر مشکالت و تنش انسانهاي امروزي افزوده می گردد. و 

میزان ابتال به انواع بیماریها افزایش می یابد. در نتیجه نیاز به مراکز پیشگیري، تشخیص و درمانی افزایش پیدا 
می کند و در هر منطقه یک یا چند مرکز خدماتی می تواند ایجاد گردد. تاسیس این مراکز در نقاط مختلف 

دسترسی بیماران به خدمات فوق را سهل تر و سریع تر مینماید. 
 

نتایج حاصل از راه اندازي مرکز : 
- بهبود وضعیت اقتصادي. 1
- ایجاد اشتغال. 2
- کاهش نرخ بیکاري براي قشر کثیري از جامعه به خصوص براي فارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی و 3

پیراپزشکی.  
- کاهش بیماریها و افزایش سالمت افراد جامعه. 4
- بهبود روابط بین خانواده، والدین وفرزندان.  5
- حل ریشه اي و درمان معضل اعتیاد. 6
- گسترش فرهنگ نگهداري از سالمندان. 7
 

موسسات ورزش ، طب و تندرستی 
 

طرح تیپ شغلی  

 داراي شرایط که دوره هاي تخصصی مورد نیاز این موسسات را گذرانده 1 پزشکان عمومی و متخصص یا سایر افراد کارآفرینان :
باشند می توانند اقدام به راه اندازي این مرکز نمایند.  

 ضمن دارا بودن دانش و تخصص الزم و شرایط احراز شغل طبق قوانین جاري کشور ، اخذ مجوز از شرایط الزم جهت ایجاد مرکز :
وارت بهداشت درمان آموزش پزشکی یا دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسرکشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی  

 حداقل سه اتاق شامل اتاق معاینه و مشاوره ، اتاق فیزیوتراپی و اتاق ارائه خدمات پیراپزشکی و احیاء  مکان :

 ست هاي تشخیصی ، ست هاي پانسمان و جراحی هاي کوچک ، وسایل آتل گیري ، ست هاي احیا ثابت و قابل تجهیزات مورد نیاز :
حمل ، ترالی اورژانس با تمامی داروهاي مورد نیاز براي احیاء ، دستگاه کاردیوگرافی ، دستگاه الکتروشوك ( در صورت امکان ) ، 

کپسول اکسیژن ( ست کامل ) ، تجهیزات حمل مصدوم ، تخت معاینه ، پاراوان و تجهیزات اداري  
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 پزشک عمومی ( که دوره هاي الزم را گذرانده باشد ) یک نفر ، یک نفر از فارغ التحصیالن گروه پیراپزشکی ، نیروي انسانی مورد نیاز :
یک نفر فیزیوتراپیست و یک نفر فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی ترجیحاً لیسانس یا باالتر  

 نفر  3 حداقل اشتغالزایی :

شرح وظایف : 
 پذیرش و تشکیل پرونده سالمت براي ورزشکاران در کلیه اماکن ورزشی  -1

انجام معاینات اولیه و دوره اي ورزشکاران و صدور تاییدیه هاي سالمت براي حضور و ادامه در فعالیتهاي ورزشی و  -2
 مسابقات و یا ارتقاء 

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

 ارائه خدمات مشاوره اي براي تغذیه در ورزش و رژیمهاي غذایی  -4

کنترل و نظارت بر هر گونه روشهاي کمکی پرورش اندام ( داروهاي خوراکی و تزریقی ، پودرها و مکملهاي غذایی ) و ارائه  -5
آموزشهاي الزم به موسسین ، مسئولین ، مربیان ، ورزشکاران ( و در صورت امکان والدین ورزشکاران ) در مورد عواقب و 

 تبعات ناشی از مصرف آنها . 

توصیه اصول بهداشتی و روشهاي مراقبت از اندامها براي جلوگیري از صدمات احتمالی در حین ورزش و درصورت ایجاد ،  -6
 جلوگیري از پیشرفت و صدمه بیشتر عضو یا اندام مربوطه 

 ارائه خدمات فیزیوتراپی علمی به ورزشکاران مصدوم  -7

 ارائه خدمات اورژانسی به ورزشکارالن به مخاطره افتاده ، به صورت اولیه و پیشرفته  -8

 ارائه خدمات احیاء قلبی ریوي در صورت نیاز  -9
 

ارائه تسهیالت ممکن براي فعال سازي طرح : 
 میلیون تومان براي راه اندازي طرح و براي ترهین یا ساخت نیز به همین میزان اعتبار از 60در دانشگاه هاي تیپ یک حداکثر تا مبلغ 

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