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 متقاضیکتبی درخواست 

 به شرح ذیل: مورد  نیاز توسط متقاضی اولیه ارائه مستندات

 (آمبوالنس هاي پالك دار)اصل و کپی شناسنامه مالکیت  آمبوالنس .1

 اصل و کپی وکالت نامه خرید   .2

 (آمبوالنس هاي پالك دار)اصل و کپی کارت آمبوالنس.3

 سال   5اصل و کپی معاینه فنی جهت آمبوالنس هاي باالي .4

 تاییدیه مرکز طب کار در خصوصمحل استقرار آمبوالنس  دانشگاه /شبکه بهداشت و درمان معاونت بهداشتی  ارسال مکاتبه.5

 استقرارآمبوالنس محل بیمارستان یا خصوصی،درمانگاه مرکزآمبوالنس برداري بهره پروانه یا اصولی موافقت.6

 بحران تعهدنامه.7
 

متقاضی به منظور تکمیل  اطالع به
 موعد مقرر مدارك در

ــر   ــوالنس ب ــز آمب ــل و تجهی ــاس تکمی اس
 در سـایت معاونـت   مندرجدستورالعمل هاي 

ــه آدرس   ــان بـــــــ درمـــــــ
http://vct.iums.ac.irیتوسط متقاض 

سازمان با معاونت درمان مکاتبه 
 اورژانس کشور

با هماهنگی و در   بازدید کارشناس
مکاتبه با اداره  صورت تایید

 راهنمایی و رانندگی

  :بررسی مدارك
؟است آیا مدارك کامل  

توسط  تکمیل مدارك
 متقاضی 

 خیر بلی

صدور مجوز توسط 
 سازمان اورژانس کشور 

 ارائه مستندات مربوط به نیروي انسانی توسط متقاضی 
 براي هر دستگاه آمبوالنس تیپA  ) ساعته ) دو نفر کاردان یا کارشناس در یکی از رشته هـاي  فوریتهـاي پزشـکی     24در هر نوبت کاري

 و کارت پایان خدمت 2و یا پرستاري و یا هوشبري ویا اتاق عمل  و یا دیپلم بهیاري ودو نفر راننده داراي گواهینامه رانندگی ب 

 براي هر دستگاه آمبوالنس تیپB  ) ساعته )  چهار نفـر کارشـناس  یـا کـاردان  در یکـی از رشـته هـاي فوریتهـاي          24در هر نوبت کاري
 مسئولیت رانندگی با یکی از نیروهاي معرفی شده می باشد) Bپزشکی و یا پرستاري و یا هوشبري(در آمبوالنس تیپ 

 براي هر دستگاه آمبوالنس تیپC ) نیـرو شـامل  دو نفـر پزشـک عمـومی  و یـا پزشـک طـب          سـاعته )  شـش  نفـر    24در هر نوبت کاري
فوریتهاي پزشکی و یا هوشـبري کـه   ژانس و یا متخصص بیهوشی و دو نفر کارشناس یا کاردان در یکی از رشته هاي  پرستاري ویا   اور

 ارت پایان خدمتو ک 2سال سابقه در بخش هاي ویژه را داشته باشد ودو نفر راننده داراي گواهینامه رانندگی ب  3حداقل 

 ساعته فوریتها با مجوز انجمن فوریتهاي پزشکی و یـا مراکـز مـدیریت حـوادث و فوریتهـاي پزشـکی سـایر         24دارا بودن دوره آموزشی
 دانشگاه هاي کشور
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