
تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد: حدود 2 میلیارد تومان

دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس

تصویر برداری از اندامهای داخلی



 تعداد مورد نیاز:  10 دستگاه

قیمت واحد: 100میلیون تومان

 دستگاه دیالیز

جهت دیالیز بیماران کلیوی



تعداد مورد نیاز:  20 عدد

قیمت واحد:  8 میلیون تومان

 تخت بستری دیالیز

جهت بستری بیماران دیالیزی



تعداد مورد نیاز:  7 دستگاه

قیمت واحد:  150 میلیون تومان

دستگاه رادیولوژی پرتابل 

جهت تصویر برداری بر بالین بیمار



تعداد مورد نیاز:  200 عدد

قیمت واحد :5 میلیون تومان

 تخت بستری

جهت بستری بخشها



تعداد مورد نیاز : 6 دستگاه 

قیمت واحد:70 میلیون تومان

ماشین بیهوشی 

ضروری جهت شروع بیهوشی در اتاق عمل



تعداد مورد نیاز: 10 دستگاه 

قیمت واحد: حدود 70 میلیون  تومان

دستگاه ونتیالتور

جهت تنفس دهی در بیماران بستری آی سی یو 

)اطفال و بزرگسال(



تعداد مورد نیاز:  10 دستگاه 

قیمت واحد:  38 میلیون تومان

 دستگاه الکترو شوک

جهت استفاده در احیا  در وضعیت بحرانی بیمار



تعداد مورد نیاز از هر مدل )ثابت و پرتابل(:  20 عدد

قیمت واحد:  9 میلیون تومان

 دستگاه مانیتورینگ ثابت و پرتابل

جهت بررسی وضعیت قلبی و گازهای شریانی 
بیماران بدحال



 تعداد مورد نیاز:  3 دستگاه 

قیمت واحد:  60 میلیون تومان

 دستگاه سل کانتر

جهت شمارش سلولهای خون



تعداد مورد نیاز از هر کدام : 2 دستگاه

قیمت واحد: 150 میلیون تومان

دستگاه برونکوسکوپی اطفال و بزرگسال 

جهت مشاهده ریه و خارج کردن جسم خارجی 
از مسیر تنفسی



تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد:  150 میلیون تومان

 دستگاه فیکو جهت جراحی چشم

تصویر برداری از اندام های داخلی



تعداد مورد نیاز:  5 دستگاه 

قیمت واحد: 50 میلیون تومان

 تخت جراحی
قابل استفاده در اتاق عمل



تعداد مورد نیاز:  20 دستگاه  

قیمت  واحد:  5 میلیون تومان

برانکارد 

جهت جابجایی بیماران



تعداد مورد نیاز :4 دستگاه 

قیمت واحد:  150 میلیون تومان

 دستگاه اتواناالیزر

جهت بررسی بیوشیمی خون



تعداد مورد نیاز:  2 دستگاه 

قیمت واحد:  350 میلیون تومان

 دستگاه الپارسکوپی

جهت مشاهده حفرات داخل بدن و جراحی



 تعداد مورد نیاز:  یک دستگاه 

قیمت واحد: 550 میلیون تومان

دستگاه ماموگرافی دیجیتال 
جهت تصویر برداری از سینه در بانوان 

)پیشگیری از شروع سرطان(



 تعداد مورد نیاز:  20 عدد

قیمت واحد:  8 میلیون تومان

 تشک مواج 

جهت جلوگیری از زخم بستر در بیماران بستری 

در آی سی یو



تعداد مورد نیاز: 4 دستگاه 

قیمت واحد:  120 میلیون تومان

آمبوالنس مجهز 

جهت اعزام بیماران 



قیمت واحد: حداقل هزینه 300 میلیون تومان

راه اندازی بخش فیزیوتراپی

مشتمل بر دستگاههای با قابلیت توانبخشی بیماران



 تعداد مورد نیاز:  2 دستگاه 

قیمت واحد:  400 میلیون تومان

دستگاه فلوراسکوپ

جهت تصویر برداری متحرک در حین عمل جراحی



تعداد مورد نیاز:  6 دستگاه

قیمت واحد:  80 میلیون تومان 

 چراغ اتاق عمل سیالتیک 

مورد استفاده در باالی تخت جراحی



تعداد مورد نیاز از هرکدام:  10 دستگاه

قیمت ثابت:   15 میلیون تومان

آمبوالنسی:  2 میلیون تومان

 دستگاه ساکشن )پرتابل و ثابت(

جهت مکش و تخلیه ترشحات بدن 

قابل استفاده در اتاق عمل واورژانس



تعداد مورد نیاز از هر کدام :2 دستگاه 

قیمت واحد 150 میلیون تومان

 دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی

جهت مشاهده لوله های گوارشی



تعداد مورد نیاز:  20 دستگاه 

قیمت واحد:  5 میلیون تومان

دستگاه الکتروکاردیوگرام

جهت بررسی وضعیت قلب 



تعداد مورد نیاز: 10 دستگاه 

قیمت واحد:  15 میلیون تومان

 انکوباتور

جهت نگهداری نوزادان نارس



تعداد مورد نیاز:  4 دستگاه 

قیمت واحد:  150 میلیون تومان

 دستگاه اتوکالو 300 لیتری

جهت ضد عفونی تجهیزات اتاق عمل



تعداد مورد نیاز: 10 دستگاه 

قیمت واحد:  8 میلیون تومان

 اتو کالو رومیزی

جهت ضد عفونی تجیزات آزمایشگاهی و وسایل اورژانس



تعداد مورد نیاز:  3 دستگاه 

قیمت واحد:  150 میلیون تومان

 دستگاه سونوگرافی

جهت تصویر برداری از اندامهای داخلی



  تعداد مورد نیاز:  یک دستگاه 

قیمت تقریبی: 150 میلیون تومان

EEG  دستگاه 

بررسی امواج الکتروانسفالوگرام در مشکالت مغزی



تعداد مورد نیاز:  یک دستگاه 

قیمت تقریبی:  200 میلیون تومان

 دستگاه بی خطر ساز زباله های بیمارستانی

جهت بی خطر کردن پسماند مراکز درمانی



تعداد مورد نیاز:از هر سری 2 ست 

قیمت واحد: حدود 50 میلیون تومان

ست های جراحی اورتوپدی زنان      
گوش و حلق و بینی وچشم    

 مورد استفاده در اتاق عمل



تعداد مورد نیاز:  30 ست کامل 

قیمت هر ست: حدود 3 میلیون تومان

 ست های فشارسنج -گوشی طبی-
 اتوسکوپ- افتالموسکوپ- الرنگوسکوپ

مورد نیاز کلینیکها وبخشها



تعداد مورد نیاز از هرکدام:  20 دستگاه 

قیمت واحد:  8 میلیون تومان

دستگاه پمپ سرنگ و پمپ سرم 

جهت تزریق دارو در زمان معین و دوز مشخص



تعداد مورد نیاز:  2 دستگاه 

قیمت واحد:  150 میلیون تومان

 دستگاه اکوکاردیوگرافی

جهت مشاهده دستگاه قلب و عروق



تعداد مورد نیاز :یک دستگاه

براورد قیمت:4میلیارد تومان

 دستگاه  MRI )1/5 تسال(

تصویر برداری چند بعدی از روش مگنت



تعداد مورد نیاز:1 عدد

قیمت واحد: 200  میلیون تومان

فیکو آمولسیفیکاسیون

عمل جراحی آب مروارید بدون بخیه زدن
ضرورت :   با توجه به موجود بودن یک دستگاه در بیمارستان و قدمت دستگاه 

و آمار اعمال جراحی کاتاراکت در این مرکز



تعداد مورد نیاز:1 عدد

قیمت واحد: 200 میلیون

لیزر آرگون
لیزر تراپی در بیماران با مشکالت و خونریزی شبکیه، درمان بیماریهای شبکیه، 

درمان تریکیازیس پلکها
ضرورت : با توجه به وجود تنها مرکز تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه و شهرهای 

همجوار و از رده خارج شدن تنها دستگاه موجود در بیمارستان



تعداد مورد نیاز: 1 عدد

قیمت واحد: 50  میلیون

UVX

استحکام قرنیه در بیماران مبتال به قوز قرنیه

 ضرورت :  نبود این دستگاه دربیمارستان موجبات ارجاع بیماران به  مراکز
 درمانی  شهرهای هم جوار می گردد.



تعداد مورد نیاز:1 عدد

قیمت واحد: 30 میلیون تومان

اسپکوالر میکروسکوپ
کاربرد دستگاه : جهت تعیین تعداد سلولهای اندوتلیال قرنیه قبل از عمل جراحی کاتاراکت

ضرورت :  با توجه به نوع تخصص بیمارستان و نبودن این میکروسکوپ در بیمارستان



تعداد مورد نیاز: 1 عدد

قیمت واحد: 200 میلیون

OCT
تصویر برداری از اندامهای داخلی

کاربرد دستگاه : بررسی دقیق شبکیه از نظر مشکالت ناشی از دیابت و سایر رتینوپاتی ها
ضرورت : محروم بودن این مرکز تخصصی و فوق تخصصی از دستگاه مذکور و اعزام بیماران 

به شهرهای همجوار



تعداد مورد نیاز:2 عدد

قیمت واحد: 40 میلیون

اتورفرکتومتر
کاربرد دستگاه : تعیین شماره چشم به منظور تجویز عینک، لنزهای تماسی و 

تعیین رفرکشن قبل از عمل جراحی لیزیک

ضرورت :  موجود بودن تنها یک دستگاه در بیمارستان با توجه به حجم باالی 
مراجعین در شیفت صبح و عصر، درآمد زایی باالی آن



تعداد مورد نیاز: 1 عدد

قیمت واحد: 50 میلیون

A-B سونوگرافی
کاربرد دستگاه : بررسی شبکیه از نظر خونریزی جسم خارجی ، پارگی 

و جداشدگی شبکیه
ضرورت :  تنها دستگاه موجود در بیمارستان با حجم باالی مراجعین در 

شیفت صبح و عصر، درآمد زایی باالی آن



تعداد مورد نیاز: 2 عدد

قیمت واحد: :  5  میلیون

لنزومتر دیجیتال
تعیین دقیق شماره عینک و لنزهای تماسی

ضرورت : نبود دستگاه در بیمارستان با توجه به نوع تخصص بیمارستان

 و آمار باالی مراجعین



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 1 دستگاه 

قیمت واحد:  حدود 350 میلیون تومان

دستگاه بی خطرساز زباله های بیمارستانی

به منظور رعایت شرایط زیست محیطی
و جلوگیری از اشاعه عفونتهای بیمارستانی

از طریق پسماندهای مراکز درمانی



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 100 دستگاه 

قیمت واحد: .../4/000 ریال

میز قد سنج سکا مدل 416 )مخصوص اطفال(

مقدار اندازه گیری : 33 تا 99 سانتیمتر
میزان خطا : 1 میلیمتر

وزن : 3/2 کیلوگرم



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 100 دستگاه 

قیمت واحد: 2/000/000 ریال

قد سنج دیواری سکا مدل 206 )اطفال و بزرگسال(

مقدار اندازه گیری : 0 تا 220 سانتیمتر
میزان خطا : 1 میلیمتر

قابل نصب بر روی دیوار



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 50 دستگاه 

قیمت واحد: 6/000/000 ریال

ترازوی سکا مدل 354 )اطفال دیجیتالی(

ظرفیت 20 کیلو گرم
میزان خطا : بین 10 تا 20 گرم

وزن دستگاه : 5/2 کیلوگرم
AA قابلیت کارایی با باطری

قابلیت ثابت کردن و تفکیک وزن
قابلیت تبدیل شدن ترازو به کفی دیجیتالی ایستاده اطفال



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 30 دستگاه 

قیمت واحد: 6/000/000 ریال

ترازوی سکا مدل 725 )اطفال قپانی(
ظرفیت 16 کیلو گرم
میزان خطا : 5 گرم

وزن دستگاه : 6 کیلوگرم



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 60 دستگاه 

قیمت واحد:10/000/000 ریال

ترازوی سکا مدل 700 )قپانی ایستاده(
به همراه قد سنج

ظرفیت 220 کیلو گرم
میزان خطا : 50 گرم

وزن دستگاه : 5/23 کیلوگرم



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد: 150/000/000

دستگاه الکترولیت آناالیزر

در مایعات بدن مانند خون کامل، پالسما، سرم و ادرار PH ، براي 
سنجش یونهاي سدیم، پتاسیم، کلر و کلسیم و لیتیم استفاده میشود. 
تشخیص  در  کلیدي  فاکتور  یک  گردید  ذکر  که  مواردي  آنالیز 
نارسایی  دیابت،  کلیوي،  بیماریهاي  چون  بیماریهایی  درمان  و 
احتقانی قلب، اسیدوز و آلکالوز تنفسی و دستگاه گوارش میباشد.



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد: 700/000/000

دستگاه کواگولومتر
مکانیسم لخته شدن یا هموستاز را اندازهگیري میکند و براي تعیین 
نقایص تشکیل لخته که در اختالل عملکرد کبد و هموفیلی دیده 
هپارین،  مثل  داروها  از  برخی  اثر  میرود همچنین  کار  به  میشود 
ضد انعقادهاي خوراکی و عوامل ضدپالکتی را بر روي خون کاماًل 
سنجش میکند. البته بعضی از آنها می توانند سنجش را بر روي 
پالسما انجام دهند و دربخشهاي پیوند کبد، همودیالیز، جراحی 

قلب و آزمایشگاه بالینی به کار میرود.



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 1 دستگاه 

قیمت واحد: 2 میلیارد ریال

دستگاه الکترو لومینسانس
جهت انجام آزمایشهاي تخصصی هورمونی، روماتولوژي میباشد. 
به طور معمول مقدار هورمونها در خون بسیار پایین است، بنابراین 
براي اندازگیري هورمونها باید از ابزار بسیار حساسی کمک گرفت 
تا بتوان مقدار عادي و غیر عادي را از هم تشخیص داد. از مزایاي 
این دستگاه حساسیت باال جهت اندازهگیري و سنجش با کیفیت باال 
میباشد . به زبان ساده تربراي تشخیص زودرس، تعیین پیشآگهی و 

در روند درمان بعضی از سرطانها کاربرد دارد.



تصویر برداری از اندامهای داخلی

تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد: 550/000/000

دستگاه سونوگرافی   
این  به  است.  پزشکی  در  بیماری  تشخیص  روش های  از  یکی 
می شود.  گفته  نیز  صوت نگاری  و  پژواک نگاری  اکوگرافی،  روش 
بافتهای  بررسی  برای  و  ماوراصوتی  امواج  مبنای  بر  روش  این 
زیرجلدی مانند عضالت، مفاصل، تاندونها و اندامهای داخلی بدن 

و ضایعات آنها پی ریزی شده  است. 
همچنین  دارد.  وسیعی  کاربردهای  نیز  حاملگی  در  سونوگرافی 

امروزه سونوگرافی کاربردهای درمانی نیز دارد.



تعداد مورد نیاز: 1 دستگاه 

قیمت واحد: 350/000/000

پروب اکوی قلب از طریق مری

قلب  از  مناسبی  تصویر  نتوان  معمولی  اکوی  از  که  مواقعی  در 
مشاهده کرد از اکوکاردیوگرافی از طریق مری استفاده میشود. 
اکوی مری در بیمارانی که اکوی ساده ترانس توراسیک تشخیصی 
نبوده استفاده میشود. همچنین برای تشخیص دایسکشن آئورت، 
چپ،  دهلیز  بررسی  میترال،  دریچه  نارسایی  مکانیسم  بررسی 
منشا  جهت  بیماران  بررسی  و  دهلیزی  بین  دیواره  نقص  بررسی 

آمبولی قلبی استفاده می گردد.



تعداد مورد نیاز: 5 دستگاه 

قیمت واحد: 13/000/000

دستگاه میکروسکوپ   

دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم غیر مسلح 
دیده نمی شوند بکار می رود.



تعداد مورد نیاز: 25 دستگاه 

قیمت واحد: 40/000/000

دستگاه پالس اکسی متر   

اکسیژن سنجي یا پالس اکسي متر مانیتوري است که به شکل غیر 
تهاجمي اشباع اکسیژن را نشان میدهد.

عمل  اتاق  در  و   ICU ، CCU، NICU بخشهاي  در  سیستم  این   
عنوان  به   SPO2 دستگاه  خروجي  میگیرد.  قرار  استفاده  مورد 

اساس تشخیص و درمان بیمار قرار میگیرد. 



تعداد مورد نیاز: 19 دستگاه 

قیمت واحد:400/000/000

تخت ویژه اطفال   

 ICU جهت بستری نمودن اطفال در بخش



تعداد مورد نیاز: 7 دستگاه 

قیمت واحد: 39/000/000

دستگاه انکوباتور نوزاد   

یک انکوباتور نوزاد عمدتًا برای ثابت نگهداشتن دمای 37 درجه 
سانتی گراد درون بدن نوزادان به کار میرود. کاربرد اصلی این 

دستگاه برای نوزادان نارس میباشد.
مطلوبی  اکسیژن  و  رطوبت  حرارت،  دستگاه  این  از  استفاده  با 

میتوان برای رشد نوزاد نارس مهیا ساخت.



تعداد مورد نیاز: 3 دستگاه 

قیمت واحد:80/000/000

دستگاه شیردوش برقی 

این دستگاه در بخش نوزادان استفاده میشود. چون نوزادان نارس 
توانایی تغذیه از سینه مادر را ندارند، با استفاده از این دستگاه 

شیر مادر را گرفته و جهت تغذیه نوزادان نارس به کار میبرند.



تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد: 20/000/000

دستگاه سونی کید   

صدای قلب جنین از هفته چهاردهم بارداری در خانمهای الغر و 
در هفته بیستم در تمامی خانم های باردار قابل سمع است.

 در صورت شنیده نشدن این صدا احتمال مرگ جنین مطرح است 
لذا از این دستگاه جهت بررسی سالمت جنین استفاده میشود. 



تعداد مورد نیاز: 9 دستگاه 

قیمت واحد:10/000/000

دستگاه ضد عفونی کننده هوا   

پزشکی  تجهیزات  و  سطوح  هوا،  همزمان  کردن  ضدعفونی  جهت 
استفاده میشود. بیشترین کاربرد در اتاق عمل میباشد.



تعداد مورد نیاز: 1 دستگاه 

قیمت واحد: 80 میلیون تومان

دستگاه سونوگرافی داپلرترانس کرانیال

روش حساس و غیر تهاجمی
جهت بررسی جریان خون عروق مغزی برای بیماران مغزی



تعداد مورد نیاز: 2 دستگاه 

قیمت واحد: 10 میلیون  تومان

میکروسکوپ استاد و دانشجو

جهت آموزش دانشجویان و دستیاران گروه پاتولوژی


