
8931تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس در سال     

 8931در سال  (Bتيپ دولتی )توسط آمبوالنس  تعرفه حمل بيمار

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه می

 801110111 تهران 

 800110111 تهرانكالن شهرهاي غير از  890111

 808110111 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهري می %57*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 

 باشد.ریال می 8110111*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

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

 

 8931در سال   (Aتيپ دولتی )توسط آمبوالنس  تعرفه حمل بيمار

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 )فقط هزینه رفت محاسبه می گردد()ریال(

 805110111 تهران 

 809110111 كالن شهرهاي غير از تهران 800111

 801110111 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهري می %57جهت انتقال بين شهري معادل  *ميزان تعرفه ورودي

 باشد.ریال می 8710111*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

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

  



8931تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس در سال     

 8931در سال ( Bتيپ )عمومی غيردولتی و خيریه تعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه می

 009220222 تهران 

 803220222 كالن شهرهاي غير از تهران 800222

 809220222 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهري می %07*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 

 باشد.ریال می 0820222*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

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

 

 8931در سال ( Aتيپ )تعرفه حمل بيمارتوسط آمبوالنس عمومی غيردولتی و خيریه 

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 )فقط هزینه رفت محاسبه می گردد()ریال(

 803220222 تهران 

 800220222 كالن شهرهاي غير از تهران 800222

 800220222 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهري می %07*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 

 باشد.ریال می 8120222ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل  *توقف به ازاي هر

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



8931تعرفه حمل بیمار توسط آمبوالنس در سال     

 

 8931در سال B) تيپ( خصوصي توسط آمبوالنس تعرفه حمل بيمار

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال(محاسبه مي)فقط هزینه رفت 

 903330333 تهران 

 000330333 كالن شهرهاي غير از تهران 000333

 801330333 هاشهرستان

 باشد.تعرفه داخل شهري مي %57*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 

 باشد.ریال مي 0700333*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 باشد.*هزینه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل اخذ نمي

 

 8931در سال A) تيپ(توسط آمبوالنس خصوصي  تعرفه حمل بيمار

 داخل شهري   
 بين شهري به ازاي هر كيلومتر

 گردد()ریال()فقط هزینه رفت محاسبه مي

 001330333 تهران 

 000330333 غير از تهرانكالن شهرهاي  830333

 805330333 هاشهرستان

 تعرفه داخل شهري مي باشد. %57*ميزان تعرفه ورودي جهت انتقال بين شهري معادل 

 باشد.ریال مي 0830333*توقف به ازاي هر ساعت بعد از شروع ساعت سوم معادل 

 باشد.اخذ نمي *هزینه برگشت در سرجمع تعرفه لحاظ گردیده و به طور جداگانه قابل

 


