




ومًوٍ ای اس مشارکت َای ػمًمی ي خصًصی 
تُزاندر داوشگاٌ ػلًم پششکی 

 

   LBOT 

LBOO



((رٌ)امام خمیىی  مجتمغ بیمارستاوی)تسُیالت دریافتی مُذی کلیىیک 

(مبلغ بٍ میلیًن ریال )       

ف
دی

ر

محل تامیه سًد  مبلغ کل تسُیالتضماوت يامتامیه محل  گیزوذٌ يام
يضؼیت پزيصٌتسُیالت

سالمت   شزکت محب1

ایزاویان
ملت  

داوشگاٌ ي شزکت  
محب سالمت  

ایزاویان
پزيصٌ در حال اجزا  مُذی کلیىیک2,000,000

LBOTخصًصی در قالب َای ػمًمی ي مشارکت 

  

    



LBOTخصًصی در قالب َای ػمًمی ي مشارکت 

 

   

درماوی یاس تسُیالت دریافتی مزکش آمًسشی

(مبلغ بٍ میلیًن ریال )        

ف
دی

ر

محل تامیه سًد  مبلغ کل تسُیالتضماوت يامتامیه محل گیزوذٌ يام
يضؼیت پزيصٌتسُیالت

مزکش آمًسشی درماوی 1
یاس

داوشگا800,000ٌداوشگاٌباوک ملت  
پزيصٌ در حال بُزٌ بزداری

2
باوک تًسؼٍ 

داوشگا400,000ٌداوشگاٌصادرات



LBOOخصًصی در قالب َای ػمًمی ي مشارکت 

  

    

بخشی اس تسُیالت ارسی دریافتی داوشگاٌ
مبلغ بٍ میلیًن یًري می باشذ

يضؼیت پزيصٌمبلغ کل تسُیالتضماوت ياممحل تامیهگیزوذٌ يامردیف

پزيصٌ در حال اجزا140سزمایٍ گذارIT FRANSپزيصٌ سوجیزٌ امیذ1



تسُیالت ریالی 

ساخت جُت دریافتی 

مزاکشآمًسشی درماوی



ساخت مزاکش آمًسشی درماوی  ریالیتسُیالت 

 

   

داوشگاٌبخشی اس تسُیالت دریافتی 
مبلغ بٍ میلیًن ریال می باشذ

محل تامیه سًد مبلغ کل تسُیالتضماوت ياممحل تامیهگیزوذٌ يامردیف
يضؼیت پزيصٌتسُیالت

مزکش آمًسشی 1
پزيصٌ در حال اجزا مزکش1,000,000داوشگاٌباوک ملت درماوی فارابی



تسُیالت ارسی دریافتی 

ساخت مزاکشآمًسشی   

درماوی تًسط داوشگاٌ



دریافتی ساخت مزاکش آمًسشی درماوی تًسط داوشگاٌ ارسیتسُیالت 

 

   

بخشی اس تسُیالت ارسی دریافتی داوشگاٌ
مبلغ بٍ میلیًن یًري می باشذ

يضؼیت پزيصٌمبلغ کل تسُیالتضماوت ياممحل تامیهگیزوذٌ يامردیف

شزیؼتیبیمارستان 1
ديلت جمًُری باوک تًسؼٍ اسالمی(تًسؼٍ فضای فیشیکی) 

پزيصٌ در حال اجزا126اسالمی



تسُیالت اػطایی بٍ 

خزیذ تجُیشات مىظًر 

 پششکی



بخشی اس تسُیالت دریافتی داوشگاٌ 
مبلغ بٍ میلیًن ریال می باشذ

محل تامیه سًد مبلغ کل تسُیالتضماوت ياممحل تامیهگیزوذٌ يامردیف
يضؼیت پزيصٌتسُیالت

مزکش آمًسشی 1
بىیاد مستضؼفان ي 50,000داوشگاٌ  / مزکشباوک سیىادرماوی شزیؼتی

جاوباسان
تامیه تجُیشات اوجام 

شذٌ



بخشی اس تسُیالت دریافتی داوشگاٌ 
مبلغ بٍ میلیًن ریال می باشذ

محل تامیه سًد مبلغ کل تسُیالتضماوت ياممحل تامیهگیزوذٌ يامردیف
يضؼیت پزيصٌتسُیالت

مجتمغ بیمارستاوی 1
داوشگاٌ / مجتمغباوک سیىاامام خمیىی

  
تامیه تجُیشات اوجام بىیاد ػلًی50,000

شذٌ



بخشی اس تسُیالت دریافتی داوشگاٌ 

مبلغ بٍ میلیًن ریال می باشذ

محل تامیه سًد مبلغ کل تسُیالتضماوت ياممحل تامیهگیزوذٌ يامردیف
يضؼیت پزيصٌتسُیالت

مزکش آمًسشی 1
تامیه تجُیشات اوجام مزکش36,000داوشگاٌ  / مزکشآیىذٌ باوکدرماوی سیىا

شذٌ



(FS) َا طزح اقتصادی تًجیٍ مذل تُیٍ – الف

عامل َای تاوک گذاری سزمایٍ َای شزکتFS تصًیة - ب

  عامل َای تاوک مذیزٌ َیات در يام تصًیة تًدن تز سمان  - ج

  تجُیشات/تاسیسات/اتىیٍ قالة در تسُیالت تىذی تخش  - د

طزح ايلیٍ آيردٌ عىًان تٍ داوشگاٌ سُم پزداخت  -َـ

  سماوثز تز عاليٌ کٍ تاشذ می پزيصٌ َای يضعیت صًرت تائیذ تٍ مىًط تاوک پزداخت –ي

 واظز عىًان تٍ تاوک مجمًعٍ سیز َای شزکت تًسط متعذد میذاوی تاسدیذَای ي تًدن

.ومایذ می ایجاد پزيصٌ اجزای در سماوی اختالل کٍ شًد می اوجام

چالشُای مًجًد 

در راستای فزآیىذ 

اخذ تسُیالت



در ایه سمیىٍمًفق استفادٌ اس تجزتیات تذوٍ کارشىاسی داوشگاَُای •

تشکیل تیم مىسجم تا تًجٍ تٍ اَذاف سزمایٍ گذاری در سیز مجمًعٍ •

معايوت تًسعٍ

آشىایی تا ادتیات سزمایٍ گذاری ي مشارکت َای عمًمی ي خصًصی در •

داوشگاٌمالی حًسٌ 

پیشىُادات
بٍ داوشگاٌ َا 



آتیپزداخت سًد تسُیالت در قالة ردیف َای تًدجٍ سىًات •

اَزم تشًیقی داوشگاَُای مًفق در جذب سزمایٍ گذار مشارکت َای •

عمًمی ي خصًصی

پیش گفتتسُیل فزآیىذَای دریافت تسُیالت تا تًجٍ تٍ چالش َای •

پیشىُادات
بٍ يسارت متبًع 




