
تهران
شهرهای 

دانشگاهی

سایر 

شهرها

12,020,0007,560,0004,460,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  پروانه مطب

7,020,0004,860,0003,510,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  مجوز فعالیت در مراکز درمانی

17,820,00010,400,0007,970,000(online)صدور و تمديد مکانیزهپروانه مطب

9,990,0006,210,0005,000,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  مجوز فعالیت در مراکز درمانی

21,600,00012,690,0009,450,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  پروانه مطب

12,690,0007,830,0005,670,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  مجوز فعالیت در مراکز درمانی

4,890,0003,650,0002,840,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  کارشناس

11,340,0007,560,0004,050,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  PHDکارشناس ارشد و دکترای 

4,860,0003,650,0002,840,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  کارشناس

11,340,0007,560,0004,050,000(online)صدور و تمديد مکانیزهPHDکارشناس ارشد و دکترای 

16,610,00013,500,0006,750,000(online)صدور و تمديد مکانیزه  

( قانون ارزش افزوده11ماده  "ب"بند  ). مالیات و عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد% 9به هزینه صدور پروانه مطب  : 1تبصره 

. قانون مالیاتهای مستقیم بابت صدور پروانه مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تمدید مبلغ پنجاه هزار ریال حق تمبر تعلق می گیرد46 ماده 11 و 10 و 9به استناد بندهای  : 2تبصره 

تعرفه صدور پروانه

شرح خدمات

دفترکار کایروپراکتیک

جراح دندانپزشک/ داروساز / پزشک عمومی 

پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان متخصص

 پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان فوق تخصص

و فلوشیپ و روانپزشکان

مجوز دفترکار مامایی

تغذیه، ارزیابی شنوایی، بینایی  )سایر دفاتر کار

(سنجی، کاردرمانی، گفتاردرمانی
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ارقام به ریالشـــــرح خدماتردیف

6,080,000(ثبت نام اولیه) حق ثبت عضویت 1

4,050,000حق عضویت سال اول و سالیانه ماماها، سایر لیسانسیه های پروانه دار در گروه پزشکی2

5,670,000حق عضویت سال اول و سالیانه پزشکان عمومی، داروسازان، دندانپزشکان و علوم آزمایشگاهی3

9,180,000حق عضویت سالیانه متخصصین4

2,300,000كارت هوشمند و امضاء الکترونیک * 5

490,000تمدید اعتبار كارت هوشمند6

570,000تایید امضا  پزشکان برای داخل كشور7

810,000تایید امضا پزشکان برای خارج از كشور8

2,460,000(goodstanding) گواهی التین 9

( قانون ارزش افزوده11ماده  "ب"بند  ). مالیات و عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد% 9به هزینه صدور كارت هوشمند : تبصره 

تعرفه خدمات
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(ارقام به ریال)شـــــــــرح خدماتردیف

رایگانشکایت عدول از شئونات و اخالق حرفه ای1

رایگانشکایت نحوه دریافت وجوه خارج از تعرفه توسط کادر درمانی یا مراکز درمانی2

1,910,000(....مطبها، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه ها و )شکایت از خدمات سرپائی 3

6,370,000(اعم از اظهار نظر کارشناسی یا دادیاری) دادسرا كارشناسي در ثبت شکایات و انجام4

5,100,000هيات بدوياعتراض به قرار منع تعقيب دادسرا و ارسال پرونده به 5

8,150,000بدوي هياتانجام کارشناسی پرونده های واصله از دادگاه در 6

9,570,000هيات تجديد نظرو انجام کارشناسی پرونده های واصله از دادگاه در  هيات تجديد نظر اعتراض به رای هيات بدوی و ارسال پرونده به7

13,390,000عالي هيات و انجام کارشناسی پرونده های واصله از دادگاه در عالي هيات اعتراض به رای آراء تجدید نظر و ارسال پرونده به8

510,000صدور گواهی عدم سوء پيشينه انتظامی9

تعرفه خدمات انتظامی
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 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

 1041تعرفه پیشنهادی صدور مجوز تبلیغات سال 

 شرح مجوزهای صادره 

 شیوه های تبلیغات/نرخ تعرفه به ریال

 فضای مجازی دیداری شنیداری
 بنر افتتاحیه

 سه ماهه

 تراکت کاتالوگ، بروشور، دفترچه راهنما،چاپی )نظیر 

 اسالید، نشریات، روزنامه ها و  مجالت سالنامه و ...(
 پیامک

 سایر کالن شهر* تهران بزرگ سایر کالن شهر* بزرگ تهران سایر کالن شهر* تهران بزرگ  استانی کشوری

 اعضای پروانه دار کارشناس یا کارشناس ارشد  1

0109990999
 0009990999
 

 

 

002220222 

022226200  022265201  022200201  006220222 001220222 10.22022 0222.2201  022202201  022210201  

 ، دکترای پزشکی، دکترای دندانپزشکیPHDاعضای پروانه دار  2
022200200  022206200  022200201  006020222 000520222 000620222 022201200  022200201  022255201  

 (PhD پزشک و دندانپزشک متخصص و دکترای تخصصی ) 3
022202200  022206200  022260200  500520222 000220222 000620222 022202200  022200200  022210200  

 فوق تخصص و فلوشیپ  نپزشکا 4
022222206  022202200  022200200  .05220222 602220222 000220222 02222220.  022222206  022222206  

 موسسات تشخیصی درمانی 5
1202220222 0222052000  0222022010  0222222015  0000520222 1000220222 1502220222 0222052000  0222022010  0222222015  

 19909990999 صدور بیلبورد صرفا جهت بیمارستانها با اعتبار یکسال 0

به ریال تعرفه صدور مجوز مرکزی صادر می شوندمجوزهایی که صرفا توسط کمیته   

1209990999  کارشناسی درخواست صدور مجوز تبلیغات کاالهای سالمت محور  7  

 0009990999 صدور مجوز تبلیغات کاالهای سالمت محور به صورت صوتی یا دیداری/شنیداری )ویدیوکلیپ( در هر یک از رسانه های دیداری شنیداری 0

 5009990999 0جز موارد مندرج در ردیف  بهدر کلیه رسانه ها و فضای مجازی  تبلیغات کاالهای سالمت محور صدور مجوز 0

 رشتتبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، کرج ، اهواز،  * کالنشهرها شامل:

 بود خواهد جدول همین 2 ردیف معادل فیزیوتراپیست تحصیلی مقطع از فارغ ها، رسانه سایر در فیزیوتراپی موسسات تبلیغات برای تعرفه تعیین مالک. 

 سازمانی و شبکه های مجازی  تصویری صوتی های شبکه سینما، ای، رسانه چند و ویدیوئی محصوالت سیما، و صدا: شنیداری و دیداری های رسانه مصادیقVOD است. 

 است سایت و همچنین پوستر مجازی وب مجازی، اجتماعی های شبکه اینترانت، اینترنت،: مجازی فضای مصادیق. 

 های جدول باید مجوز جداگانه صادر و تعرفه جداگانه دریافت گردد.چنانچه متقاضی همزمان قصد تبلیغات در چند رسانه یا به چند شیوه را داشته باشد به ازای هر یک از ردیف 

  صرفا توسط کمیته مرکزی تبلیغات صورت می گیرد. 9و  8و  7بررسی و صدور مجوز برای بندهای 


