
 

 

 

 2042-2041جدول شرح تعهدات و سقف ریالی هزینه های درمان تکمیلی کارکنان و افراد تبعی آنان در سال 

 )طرح بیمه عادی(

 

 شرح تعهدات ردیف
 سقف تعهدات
 هر نفر)ریال(

1 
یا  آاژیعگراف  عروق قلب وشکند اامیعشراب د جبران هزینه های بسترری تشختصی، د مانان یب د جرا( د ما بیراااراند ااعاس ان 

 دد ااخنک چخمما بیراااران و یا نراکز جرا(  نحدوم Day Careد اایر اعضای بدند لیزا شراب  شه چخم تارپائ د بسرری
000/000/520 

5 

اعرال جرا(  شص،ت،ت  و فعق شص،ت،ت  و بیراای های خام شانرا جرا(  قلب و عروقد ن ز و اع،اخد اصاسد پیعاد کبدد پیعاد ایهد پیعاد 

کلیهد  پیعاد ن ز وااترصعان تمااو و لعام  پیعادی و اتایر خدنا،دد جرا(  اترعن فترا، تجرا(  میستکدد گانااایادجرا(  فعق شص،ت،ت  

و ااعاس اریاند مااوهای شص،،  نربعط به شیر  ماناا  و ععااض آن  MSخام تشتانرا شالاار د هرعفیل د میالیزد  ااشعپدی و بیراای های

ر  د آاژیعپلااو مااوهای کرواای ما نراکز ماناا  و ماخر نطب به صتعا، اترپای  یا بسترری شانر کلیه هزینه ها تمااود لعام  و اایر خدنا،د 

 عروق کروار و عروق ماخر ن ز

000/000/520 

3 
د ZIFTد GIFTد FETد ITSCد IUIپعشتته هزینته هتای نربعط بته مانتان اتامای  و اتابتااوای شتتانتر اعرال جرا(  نرشب  

 د مایران یبیع  و ازااین و کعاشاژ قااعا  IVFنیکرواینجکخن و 
000/000/20 

4 

هزینه های پاااکلینیک  شتانرا ااعاس اتتعاعگراف  تماخر نطب و اتتایر نراکزدد نانعگراف د ااعاس ااتکند ااعاس اتت  ش  ااتتکند ااعاس 

د اکعکاامیعگراف د ااتتریرونررید ااتررک اکعد نااعنررید مااستریع نررید شستت، خعاخد یدشراب د MRIاادواتکعپ د کعلعاعاتکعپ د 

 ای و مانان اامیع ایزوشعپدای تشانر ااکن هسرهد پزشک  هسرهااخند شررااعنرریفرعشراپ  یا اعاماناا د جرا(  

000/000/40 

2 

هزینه های پاااکلینیک  شتانرا شست، وام د شست، آلرژید شست، شن ست د اعاا عضلهد اعاا ع،بد اعاا ن زد اعاا ن ااهد آاژیعگراف د 

اامیعگراف  چختمد شتنعای  اتنج د بینای  انج د هعلرر ناایرعاین د  خدنا، کااماناا  و گ راا ماناا د وام  ماناا د شعپعگراف د 

 ن  بایری قلب  شااژ بایری قلبد ناایرعای

6 

گیرید خرنهد بصیهد کرایعشراپ د اکسیزیعن لیرع د شصلیه  کیس، و لیرم ماناا  تبه جز  هزینه های پاااکلینیک  شتانر شتکسر   هاد گ 

بیراااتراند شعپعگراف د ااعاس بیعپس د آشرد پااسراند شالامیعند شسرخعی و ااکخن   day careمیبای د خدنا، اواژااس و خدنا، 

 ع  و جرا(  های ارپای  گ

7 
 UBTااعاس اامیعگراف د فیزیعشراپ د آمنایختا، شخصی  پزشک د پاشعلعژی یا آایب شناا د ژاریک پزشک د اعاا قلبد پاپ ااریرد 

 شس، غربال ری جنین تنااکرهای جنین  و آمنایخا، ژاریک جنیندد تشس، شن س  اواهد

8 
هزینه های آنبعلااس ماخر و خااج ام شهر و اایر فعای، های پزشک  نخروط به بسرری شدن بیره شده ما نراکز ماناا  و یا اتر و 

 اارتال بیراا به اایر نراکز شخصی،  ماناا  یبق مارعا پزشک نعالج 
000/000/3 

9 
و ویزی، پزشتک تعرعن د شص،ت،ت د اواارزشتک د فعق شص،ت،ت د نختاواه اوااختناا د نانائ  و تماخل  و خااج د هزینه مااو  

 اپرعنرریس،د ااعاس شزایتا، ت اعم ام پعار د ماخر ن ،ر و یا ضایعه  و اایر نعاامد ار  ماناا د 
000/000/12 

10 
ایخه و اوکهد ااشعماس د ما، مادان ن،نعع د خدنا، ماداارزشتک  شانر کخیدند جرن یری و بروااژد شرنیم و پرکرمن و مانان 

 ع،ب کخ د ایررلن،
000/000/12 

 000/000/3 عینک و ارعک 11

 000/000/30 میعپرر هر چخم 3هزینه لیزیک مو چخم با (داقر  15

 
 

 ها:یادآوری

 .یدخدمات جدول فوق در بیمارستان و مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی )سرپایی ، بستری و پاراکیلینیکی( دولتی و بخش خصوصی ارایه خواهد گرد  (1

 باشد.می 11کی %یدر خدمات سرپایی، بستری و پاراکیلن مراکز دولتی و مراکز خصوصیگر در محاسبه شرح تعهدات و سقف ریالی جدول فوق در فرانشیز شرکت بیمه  (2

 گردد. می گر واریزباشد و ماهیانه از حقوق بیمه شده کسر و به حساب شرکت بیمهمی صورت اختیاریبه  عادی نام پرسنل شاغل تحت پوشش دانشگاه از طرحثبت (3

بیمه مربوطه از ابتدای قرارداد با پرداخت حق بیمه ، بازنشسته و... به عضویت در طرح طلایی پرداخت حق  kدر صورت تمایل پرسنل شرکتی، پزشک خانواده، ضریب  (4

 باشد.شده میسالیانه بصورت یکجا به عهده بیمه

 باشد.سقف تعهدات بند یک و دو به تفکیک  و تا حداکثر سقف تعهدات قابل پرداخت می (5

 
 

 
 

 

 

 


