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 زیفرانش (الی)ر سقف عنوان تعهدات فیرد

1 
 یبستر

 یفوق تخصص

قلز   یوپالثزتی، آخژثزتو  فرزرا   سز ید یجراحزی ازا یاعمال جراحی مغز    خخزا) اباثزت  ا

 ه،یززر وخززدی، پقلزز  ی، جراحزز  آئززور  دیززکار ت ریززعززر ق بزز ر  خ  یجراحزز ،آئززور  د یزز  کار ت

 ثرطا  یما  جراح، درمغ  اثتخوا  وخدیکبد، گاماخایف پیوخد کلیه، پ وخدیقل ، پ وخدیپ

600.000.000 

   در صور   هیای مهیثهم ب سرک

 از   یفراخش %30هیپا مهیعدم تعهد ب

 گر مهی  تعهد ب دییمورد تأ یاا هیا 

2 
 یبستر

 یعموم

،  ، دار ی، بسززترییاثززرپا یدرمززاخ یمی، شززی  اعمززال جراحزز یمارثززتاخیب یدرمززاخ یاززا  ززهیا 

ابززا   Day Careمحززد د ی  مراکزز  جراحزز مارثززتا یشززد  در ب یبززه شززرت بسززتر یتراپویززراد

چشززم  یقلزز ، اعمززال جراحزز یوگرافیززا رژاخزز، ، آخژ ریززدر بخززغ   یثززاعب بسززتر 6از  شززتریب

  ززهی ، ا یاخکسززار وبیززاز رفززع ع ریزز...، بززه     نیدکولمززا  رتزز   یترکتززومی  ه،یززقرخ وخززدیاپ

اخززوا) ثزز ن شززکن، کورتززاژ اتشخیصززی،  ،یثززتو  فرززرا ، اپاراثززکوپ سزز ید یاززا یجراحزز

 ثال 70تر از ثال   باا 7 ریامراه افراد ز  هیدرماخی   تخلیه ای ، جبرا  ا 

300.000.000 

 از محل تعهدا 

 قرارداد یفوق تخصص

   در صور   هیای مهیکسر ثهم ب

 از   یفراخش %30 هیپا مهیعدم تعهد ب

 گر مهی  تعهد ب دییمورد تأ یاا هیا 

 60.000.000 نی  عمل ث ار یعیطب ما یزا یاا  هیا  ما یزا 3

   در صور   هیای مهیکسر ثهم ب

 از   یفراخش %30 هیپا مهیعدم تعهد ب

 گر مهی  تعهد ب دییمورد تأ یاا هیا 

4 
خدما  

  1اپاراکلی یکی

اخززوا)  ،یاخززوا) ام آر ا ،ی، اخززوا) مززاموگرافی، اخززوا) ثززوخوگرافاثززکن یتزز ی، اخززوا) ثززاخززوا) اثززکن

 یاخوا) آخد ثکوپ ،یوگرافیاکوکارد
15.000.000 

گر در خصزززو  مززهیحززداک ر تعهززد ب

مات فه مصزززوب در  یخد که دارای تعر

باشزز د،   خصززوصززی می یبخغ د لت

 ی  د لت یمعادل تعرفه بخغ خصززوصزز

پ، از کسر ثهم  را ،ی ز ئبیمصوب ا

باشزززد   در خصزززو  بیمه گر ا ل می

ها ضزززر که تعرفه آخ  K از یبیخدماتی 

ثب، تعهد بیمه دهیگرد نییتع گر جهب ا

مات تاب ارزش خسزززب رکه د یخد  یک

بب ما    مراق مب در  یااخد ثزززال

 یبیتعرفه آ  ضر را یا یاثالم یجمهور

ضر یم  K از ثاس  شد، حداک ر برا   یبا

 یبخغ خصوصدر  را ی ز ئبیمصوب ا

اجهب  ی    د لتیاجهب بخغ خصوص

گر مهی ، پ، از کسر ثهم بیبخغ د لت

اد بود   در خصزززو  ثزززا  ریا ل خوا

فه م قد تعر فا که  ما    شزززخ خد

از تعرفه  %30باشززز د، پ، از کسزززریم

 گر خوااد بودمهیب

5 
خدما  

  2اپاراکلی یکی
 15.000.000 یتومتری  داخس یمتر ر یچشم اثپ یوگرافیآخژ رزش، خوارعضله، خوارعص ، خوارمغ ، تسب

6 
 اعمال

 ثرپاییمجاز  

-اززا، اخززوا) گزز یاززا، دررفت ززیشکسززت  ماخ ززد  ییمجززاز ثززرپا یاززایجراحزز یاززاا ی ززه جبززرا 

 ییبایز ریدر مواقع   یدرماخ  ری  ل پومیل و ی یاکس ،سبیک هی، تخلهی، بخخت ه ،یریگ
15.000.000 

 پاتولوژی-آزمایغ 7
 ،، خززوار قلزز یگرافویززراد  یزز، ژختیش اثزز  ی  آثزز ی، پززاتولوژیشزز اایخززدما  آزما  ززهیا 

 یبه ج  چکاپ    ربال ر یتراپوی یف
15.000.000 

8 
 دار ی

 بیمار خا 

خززا    صززع  العززالت طبززو تعرفززه  زار  بهداشززب شززامل  مززارا یب یدار  یاززا  ززهیا  جبززرا 

 هیکل وخدیپ ،یلیاموف ،یتااثم ،ی یالید ، MS،ثرطا 
50.000.000 

 10.000.000 گرا  مهیب یکای  براثاس ث د ییبایاز موارد ز ریبه   یدخداخپ شک خدما  دخداخپ شکی 9

10 
، گفتار درماخی

 کاردرماخی
 15.000.000 ی، کاردرماخیدرماخ گفتار

 3.000.000 یتماث ی  ل   طب   یع عی     ل   11

12 
 ی یب   دار    

 خدما  ا رژاخ،
 4.000.000 ی  دار    خدما  ا رژاخ، در موارد بستر بی ی 

 4.000.000 گر مهیپ ش  معتمد ب دیپ ش  معالج   تائ  یبه تشخ یا رت  پ، از جراح یاا  هیا  ا رت  13

  ی یل 14

  یکزه بزه تشزخ یچشزم در مزوارد یاخکسزار وبیزمربزوت بزه رفزع ع یجراحز یا  زهیجبرا  ا 

جمزع قزدر مقلزو خرز   ایز کما ی، آثزتی زی، د ربی زیب  یزگزر درجزه خ د مزهیپ ش  معتمد ب

 باشد شتریبا ب وپترید 3ار چشم  یماریب

 7.000.000 چشم  ی

 14.000.000چشم  د 
20%  

 آمبواخ، 15

شززد  بیمززه شززده در بززه بستریاززای پ شززکی مشززر ت ا ی ززه آمبززواخ،   ثززایر فوریب جبززرا 

اخترزال بیمزار ادر زمزا  بسزتری  بزه ثزایر مراکز  تشخیصزی   درمزاخی   مراک  درمزاخی   یزا خرزل

  طبو دثتور پ ش  معالج، داخل شهری

 1.300.00 یداخل شهر

 800.000یشهر نیب
  یبد   فراخش

 باشد یدر تعهد نم ینابارور ،ییخدمات نازا هیکل نهیهز

 باشد یدر تعهد نم یروان یها یماریمربوط به ب یها نهیهز هیکل

 باشد یهستند قابل پرداخت نم یآموزش پزشک درمان و ،وزارت بهداشت یوتعرفه از سو دییو فاقد تا دارند یقاتیکه جنبه تحق دیخدمات جد نهیهز

  و حداکثر سه ماه بعد از اتمام قرارداد نهیهز خیماه از تار 6تحویل مدارك هزینه های درمانی بیمه شدگان در طی مدت قراردادحداکثر  مهلت

 

از  ،با شددرکت آتیه سددازان حاف  در مراکز طرف قرارداد ،نامهیمعرف افتیبه در ازینو بدون  نیبه صددورت آنامی توانند  شدددگان محترم مهیب

 .شونددرمان بهره مند  یلیتکم مهیخدمات  ب


