
                                                                                      

  
 هدتوع سبلٌْبی اختوبعبت بیوبرستبى فَق تخصصی هیالد

( دکتز غزضی  شبدرٍاى تبالر ) 

           ىهذت   هیشبا  در ایي. آغاس ًوَدُ است  1380دکتز غزضی بیوارستاى هیالد فعالیت خَد را اس سال  شادرٍاى تاالر       

.  بَدُ این   پششکی ٍ سایز علَم عزصِبیي الوللی  در  داخلی ٍ  بزگشاری  ّوایشْا ٍ کٌگزُ ّای      

:  ببشذ  سبلي بب ظزفیت ّبی سیز لببل استفبدُ هی پٌحدر ایي هزکش       

صٌذلی هبلِ   500بب ظزفیت (  1شوبرُ ) سبلي اصلی  -1

 لِ صٌذلی هب 165بب ظزفیت  2سبلي شوبرُ  -2

 آهَسشیصٌذلی  185بب ظزفیت  3سبلي شوبرُ  -3

 آهَسشیصٌذلی  110بب ظزفیت  4سبلي شوبرُ  -4

 صٌذلی  40کٌفزاًس بب ظزفیت سبلي  -5

 هتز هزبع  200بِ هتزاص حذاکثز ( غزفِ ) شگبّی فضبی ًوبی -6

 ،ایٌتزًت ، تدْیشات کبهپیَتزی    ،ّذاٍر ،دیتب پزٍصکتَر یذ،اسال ،اهکبًبت خٌبی اس لبیل سیستن صَتی حزفِ ای -7

 .ٍ سبلي غذاخَری  اتبق کٌفزاًس 

 1394هیالد دکتز غزضی بیوبرستبى  شبدرٍاى لیست تعزفِ اهکبًبت تبالر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :بِ آدرس ( دٍل فَق طبك ج) رخَاست کتبی خَد را بب خشئیبت کبهل د      

  ٍ خْت ّوبٌّگی بب 88621035دُ ٍ یب بب تلفي دفتز هذیزعبهل بیوبرستبى هیالد ، دفتز هذیز عبهل ،  ارسبل ًوَ –خٌب بزج هیالد  –بشرگزاُ ّوت      

                                                 .             توبس حبصل ًوبیذ     88062005فبکس    88621163 اهَر بیي الولل هذیزیت رٍابط عوَهی ٍ    

    شزایط ٍ ًحَُ استفبدُ اس اهکبًبت فَق ، ٌّگبم عمذ لزارداد تعییي خَاّذ شذ .
     WWW.Miladhospital.com 

      هذیزیت رٍابط عوَهی ٍ اهَر بیي الولل 

( ریبل)تعزفِ اهکبًبت آهفی تئبتز  شزح ّشیٌِ استفبدُ اسردیف 
 000/000/6صٌذلی هبلِ  500ظزفیت )سالي اصلی بزای ّز رٍس   .1

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

( ریبل ) تعزفِ بیوبرستبى  تبالر شبدرٍاى دکتز غزضیشزح ّشیٌِ استفبدُ اس اهکبًبت ردیف 

ریال  33.000.000( هبلِ  صٌذلی 500ظزفیت ) سالي اصلی بزای ّز رٍس  1

ریال  10.000.000( صٌذلی هبلِ  165ظزفیت ) بزای ّز رٍس  2سالي شوارُ  2

ریال  13.000.000( صٌذلی آهَسشی   185ظزفیت )  بزای ّز رٍس  3سالي شوارُ  3

ریال  9.000.000( صٌذلی آهَسشی  110ظزفیت ) بزای ّز رٍس  4سالي شوارُ  4

ریال  800.000بِ اسای ّز هتز هزبع  ( فِغز)فضای ًوایشگاُ  5

ریال  1.000.000دیتاپزٍصکتَر ّز سالي در ّز رٍس   6

ریال  11.000.000تصَیزی دیجیتال بزای ّز رٍس   –با سیستن صَتی (کتابخاًِ)سالي کٌفزاًس  7

ریال  10.000.000بِ اسای ّز ساعت  Live Surgeryاستفادُ اس سیستن  8

ریال  2.000.000سزٍ باًذّای اکتیَ بزای ّز رٍس  استفادُ اس هیک 9

 ریال 6.500.000سالي غذاخَری با اهکاًات هَجَد ّز رٍس   10

ریال  3.000.000ی ّز غزفِ ًوایشگاّی غزفِ ساسی بِ اسا 11

ریال  2.000.000م ٍ  تجْیشات غزفِ در سهاى هقزر در صَرت خارج ًکزدى اقال 12

طبق تَافق با ٍاحذ رفاُ خذهات  ، سزٍیس ّای فٌی ٍ پارکیٌگ  13

 هالیات ارسش افشٍدُ % 9 14

http://www.miladhospital.com/

