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 میلیون ریال 105438 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 010،101 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0،111 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 2،0,2 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 911951
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 11% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال1.9 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
21% 

 نفر 93 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

های زنان و زایمان، کلینیک تخصصی و ارائه خدمات پزشکی و درمانی در زمینه بیماری، احداث هدف از اجرای این طرح

ب و اری های قلرادیولوژی و آزمایشگاه و خدمات پزشکی اورژانسی و تزریقات و پانسمان و بیم، دندانپزشکی، توانبخشی

. با توجه به محل اجرای طرح در محدوده مرکزی شهر خرم آباد کم بودن مراکز باشدبه هموطنان می عروق و عمومی

 ردد. شود که از استقبال خوبی برخوردار گتخصصی پزشکی در این محدوده پیش بینی می

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 آباد، بخش یک حوزه ثبتی خرم آباد ، شهرستان خرماستان لرستان

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

طبقه دارای خدمات پاراکلینیک شامل داروخانه، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی،  3طرح مذکور یک درمانگاه شبانه روزی 

 سونوگرافی واقع در بخش یک حوزه ثبتی خرم آباد، استان لرستان می باشد.آزمایشگاه و 

ر آن پذیرد و دشود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان میای اطالق میدرمانگاه یا کلینیک به مؤسسه

داد و در صورت عدم بهبودی و ساعت تحت نظر قرار  25های ویژه را حداکثر توان موارد فوری یا نیازمند کمکمحل می

داشتن مشکالت خاص و نیازمند به خدمات بیشتر، بایستی در طول این مدت هماهنگی الزم جهت اخذ پذیرش و اعزام به 

-های عمومی و تخصصی تقسیم میها بر حسب نوع فعالیت به درمانگاهبیمارستان، در صورت لزوم فراهم گردد. درمانگاه

کی های تخصصی پزشای است به منظور ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در یکی از رشتهمؤسسه گردند. درمانگاه تخصصی

( و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماری مشخص )نظیر درمانگاه تخصصی  )نظیر درمانگاه تخصصی قلب و عروق و ...

های بق ضوابط موضوع آیین نامهنمایند و طهای مختلف در آن همکاری میبیماری دیابت و ... ( که متخصصین رشته

 شود.مربوطه تأسیس می



درمانگاه و پلی کلینیک ممکن است ضمیمه بیمارستان یا زایشگاه یا آسایشگاه یا تیمارستان یا موسسات مشابه آن بوده و 

ن در آ سیسأبه هر حال مقررات مربوط به اداره و ت، و ضمیمه موسسه پزشکی دیگری نباشدیا به طور مستقل عمل کرده 

 . هر دو حالت تفاوتی ندارد

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 ظرفیت اسمی

 نوع خدمت
واحد 

 سنجش

ظرفیت 

 روزانه

ساعت کار 

 روزانه
 ظرفیت ساالنه روز کاری در سال

 1111 911 01 91 نفر تراپیخدمات فیزیو

 1111 911 01 91 نفر خدمات توانبخشی

 03111 911 01 1, نفر خدمات رادیولوژی

 02111 911 01 51 نفر خدمات سیتی اسکن

 02111 911 01 51 نفر خدمات ماموگرافی

M.R.I 1111 911 01 91 نفر خدمات 

 02111 911 01 51 نفر سونوگرافیخدمات 

 2,231 9,1 25 12 نفر خدمات درمانگاه و اورژانس

 2,231 9,1 25 12 نفر خدمات درمانگاه و پانسمان

 3191 9,1 25 22 نفر بیمارانبستری 

 59311 9,1 02 021 نفر خدمات دندان پزشکی)اجاره(

 1,11 911 02 92 نفر خدمات چشم پزشکی)اجاره(

 9231 9,1 25 1 نفر خدمات زنان و زایمان)اجاره(

 121,1 9,1 25 055 نسخه داروخانه)اجاره(

 1,11 911 ,0 92 نفر تجهیزات پزشکی)اجاره(

 

 

 

 



 :عملی ظرفیت

 ظرفیت اسمی واحد نوع خدمت
درصد استفاده از ظرفیت اسمی به 

 عنوان ظرفیت عملی

ظرفیت 

 عملی

 3011 %11 1111 فرن تراپیخدمات فیزیو

 3011 %11 1111 نفر خدمات توانبخشی

 0,211 %11 03111 نفر خدمات رادیولوژی

 01311 %11 02111 نفر خدمات سیتی اسکن

 01311 %11 02111 نفر خدمات ماموگرافی

M.R.I 3011 %11 1111 نفر خدمات 

 01311 %11 02111 نفر سونوگرافی خدمات

 29,12 %11 2,231 نفر خدمات درمانگاه و اورژانس

 29,12 %11 2,231 نفر خدمات درمانگاه و پانسمان

 1221 %11 3191 نفر بستری بیماران

 91521 %11 59311 نفر خدمات دندان پزشکی)اجاره(

 3,51 %11 1,11 نفر خدمات چشم پزشکی)اجاره(

 ,211 %11 9231 نفر خدمات زنان و زایمان)اجاره(

 52153 %31 121,1 نسخه داروخانه)اجاره(

 1,31 %31 1,11 نفر تجهیزات پزشکی)اجاره(

 

 شاخص های عملیاتی-5

 نوبت/ ساعت / روز واحد سنجش شرح ردیف

 9,1 روزکاری تعداد روزکار در سال 0

 9 شیفت تعداد شیفت در روز 2

 3 ساعت کار در هر شیفتساعت 9

 

  



 مواد اولیه  -6

 محل تأمین واحد شرح

 داخلی  سری انواع دارو 

 داخلی  سری هزینه مواد مصرفی درمانگاه

 داخلی  سری مواد و اقالم مصرفی اتاق عمل

 داخلی  سری عکسبرداری دندان -ماموگرافی -سونوگرافی -سی تی اسکن -اقالم مصرفی رادیو لوژی

 داخلی  نفر غذای پرسنل

 داخلی  نفر غذای بیمار

 داخلی   سایر ملزومات مصرفی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-7

 ارزش شرح شاخص

 11% (IRR) گذاریداخلی کل سرمایه نرخ بازگشت

 011% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0.1 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 911951 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 21% (Break even pointنقطه سربسر در سال اول )

 03% (Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 میلیون ریال 15,21 میزان سود )زیان( در سال اول

 میلیون ریال 001011 میزان سود )زیان( در سال مبنا

 %0, نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %1, نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %92 بردارینسبت مالکانه سال اول بهره

 %11 نسبت مالکانه سال مبنا

 


