
 

 

 1399در بخش دولتي سال   Bتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه می

 2,100,000 تهران 

16,000 
 1,800,000 تهرانكالن شهرهاي غير از 

 1,200,000 مركز استان

 1,000,000 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهری می %75*میزان تعرفه ورودی جهت انتقال بین شهری معادل 

 باشد.ریال می 207,000*توقف به ازای هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 شد.باتعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی*هزینه برگشت آمبوالنس بدون بیمار در سرجمع 

  

 1399در بخش دولتي سال   Aتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 )فقط هزینه رفت محاسبه می گردد()ریال(

 2,000,000 تهران 

15,000 
 1,500,000 كالن شهرهاي غير از تهران

 1,100,000 مركز استان

 900,000 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهری می %75*میزان تعرفه ورودی جهت انتقال بین شهری معادل 

 باشد.ریال می 173,000*توقف به ازای هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 شد.باگردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی*هزینه برگشت آمبوالنس بدون بیمار در سرجمع تعرفه لحاظ 



 1399در بخش عمومي غيردولتي و خيریه سال   Bتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه می

 2,600,000 تهران 

21,000 
 2,200,000 كالن شهرهاي غير از تهران

 1,400,000 مركز استان

 1,200,000 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهری می %75*میزان تعرفه ورودی جهت انتقال بین شهری معادل 

 باشد.ریال می 242,000*توقف به ازای هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 باشد.گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی *هزینه برگشت آمبوالنس بدن بیمار در سرجمع تعرفه لحاظ

  

 1399در بخش عمومي غيردولتي و خيریه سال   Aتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 )فقط هزینه رفت محاسبه می گردد()ریال(

 2,200,000 تهران 

20,000 
 2,000,000 كالن شهرهاي غير از تهران

 1,300,000 مركز استان

 1,100,000 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهری می %75*میزان تعرفه ورودی جهت انتقال بین شهری معادل 

 باشد.ریال می 207,000*توقف به ازای هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 باشد.گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمی *هزینه برگشت آمبوالنس بدن بیمار در سرجمع تعرفه لحاظ

 
 

 



 1399در بخش خصوصي سال   Bتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه می

 3,500,000 تهران 

28,000 
 2,800,000 كالن شهرهاي غير از تهران

 2,000,000 استانمركز 

 1,700,000 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهری می %75*میزان تعرفه ورودی جهت انتقال بین شهری معادل 

 باشد.ریال می 294,000*توقف به ازای هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 .باشدجداگانه قابل اخذ نمی *هزینه برگشت آمبوالنس بدون بیمار در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور

  

 1399در بخش خصوصي سال   Aتعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس تيپ 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه می

 3,200,000 تهران 

24,000 
 2,500,000 كالن شهرهاي غير از تهران

 1,900,000 مركز استان

 1,600,000 هاشهرستان

 تعرفه داخل شهری می باشد. %75*میزان تعرفه ورودی جهت انتقال بین شهری معادل 

 باشد.ریال می 242,000*توقف به ازای هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 .باشداخذ نمی*هزینه برگشت آمبوالنس بدون بیمار در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل 

 


