
 

 

ریال    600/806  ب و طرح    800/457  الفخدمات بیمه مکمل درمان مطابق با جدول ذیل با نرخ سرانه بیمه ای طرح    1400به استحضار کلیه همکاران می رساند در سال

 . صورت می پذیرد. لذا در صورت تمایل به اخذ خدمات بیمه مکمل درمان توجه به نکات ذیل الزامی می باشد

  .می باشد 01/06/1401لغایت  01/6/1400مدت قرارداد  از تاریخ 

 می باشد  بیمه سینا طرف قرارداد شرکت 

گذشته عضو بیمه تکمیلی بوده اند می بایست ثبت نام مجدد اقدام فرمایند در صورت عدم ثبت نام به منزله انصراف از خدمات بیمه  کلیه متقاضیان صرف نظر از اینکه سنوات  :    نکته مهم 

 . تکمیلی می باشد

و پرینت نهایی آن را  درمان و فایل جدول تعهدات و نرخ حق بیمه را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت نام بیمه اقدام   یمتقاضیان راهنمای کامل استفاده از سامانه بیمه تکمیل 
 جهت اطمینان از صحت ثبت نام نزد خود نگهداری نمایند. 

در سامانه بیمه تکمیلی ثبت نام    حتما می بایست    ، کودک تازه متولد شده و...  تخدامجدید االساز جمله  اضافه گردیده  به فهرست بیمه    99آن دسته از افرادی که در طول قرارداد  سال  
 . نمایند 

 . و بعد از انجام ثبت نام و در طول مدت قرارداد به هیچ وجه امکان تغییر طرح الف به ب و بالعکس وجود ندارد   بیمه شدگان می توانند براساس نیاز خود فقط یک طرح را انتخاب نمایند 

 . این مهلت قابل تمدید نمی باشد اعالم می گردد   2/80/1400 پایان وقت اداری درمان  حداکثر تا حداکثر زمان جهت ثبت نام یا انصراف از خدمات بیمه مکمل  

 . بیمه می باشند و اشتغال بکار ازدواج  قبل ازسال تمام و فرزندان اناث تا  25تا با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل   22فرزندان ذکور مجرد تا سن  

 . دسال تمام تحت پوشش می باشن 26دانشجویان ذکور رشته پزشکی در صورت عدم ازدواج و عدم اشتغال بکار تا سن 

 

 مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

 قابل توجه کلیه کارکنان دانشگاه در ستاد و کلیه واحدهای تابعه 



  

تعهدات بیمه تکمیل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر  شرح تعهدات  ( )ریال  مبلغ   الفتعهدات طرح   ( ریال)  مبلغ  ب طرح تعهدات   

پرداخت هزینه های بستری واعمال جراحی 

 درمانی در بیمارستان ومراکز جراحی محدود

پرداخت هزینه های درمانی بیمارستانی  و کلیه  اعمال جراحی عمومی به شرط بستری شدن  در بیمارستان و و مراکز جراحی محدود 

Daycare   جراحی چشم )مانند : پیوند قرنیه ، ویترکتومی و دکولمان رتین و سایر اعمال جراحی چشمی، به غیر از رفع عیوب انکساری

چشم(  هزینه جراحی الپاراسکوپی ، گامانایف )تومور های خوش خیم (  ، انواع سنگ شکن و هزینه سپتوپالسی )انحراف بینی در 

ط بیمه گر پایه تایید شده باشد و یا قبل و بعد از عمل به تایید پزشک معتمد گر رسیده باشد(  صورتی قابل پرداخت می باشد که توس

محدود   جراحی  مراکز  و  بیمارستان  در  قلب،  رادیوتراپی،آنژیوگرافی  بستری،جراحی،  های  جراحی    Daycareهزینه  اعمال   : تبصره 

Daycare رای مراقبت بعد از عمل در مراکز درمانی، کمتر از یک روز باشد. به جراحی هایی اطالق می شود که مدت زمان مورد نیاز ب 

000،000،010  000،000،015  

و بیماری های خاص شامل:   جبران هزینه اعمال جراحی مهم  ، رادیوتراپی، دیسک ستون  شیمی درمانی)بستری و سرپایی(  اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی 

اعصاب، نخاع، پیوند کلیه و پیوند کبد، پیوند ریه، پیوند مغز استخوان )داروهای پیوندی و سایر جراحی قلب و عروق، مغز و  فقرات،  

و انواع سرطان،   MSگامانایف، بیماری خاص )شامل تاالسمی، هموفیلی، دیالیز،  ،  آنژیوپالستی عروق کرونر و عروق داخل مغز  ،  خدمات( 

انی و داخل مطب به صورت سرپایی یا بستری شامل کلیه هزینه ها   )دارو و داروهای تخصصی مربوط به شیمی درمانی در مراکز درم

 سایر خدمات( 

000،000،081  000،000،025  

 (1هزینه های پاراکلینیکی)

 

 

 

 (2)ینیکیپاراکل ی ها ینههز

 

 

 

 ییمجاز سرپا یها یجراح ینههز

 

 

 

 

 هزینه مربوط خدمات آزمایشگاهی

 

 هزینه ویزیت و دارو

پاراکلینیکی شامل :  انواع سونوگرافی)سونوگرافی داخل مطب و سایر مراکز(، ماموگرافی، رادیو تراپی، انواع  جبران هزینه های   -

، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری انواع داروهای مرتبط    MRIسی تی اسکن، انواع اسکن، اندوسکوپی،  کولونو سکوپی،  

رادیو  انواع  رادیوگرافی  لیرز درمانیبا  و  فیزیوتراپی  انواع  اسکن  پزشکی هسته  ،  آنژیوگرافی عروق محیطی،  گرافی،  )شامل  ای 

 .ای و درمان رادیوایزوتوپ(هسته

(،  EMG(، نوار نگاری عضله)PFT-تست ورزش،تست آلرژی تست تنفسی، )اسپیرومتریانواع هولتر مانیتورینگ،    هزینه مربوط به   -

بینایی    (EEG(،نوار مغز)NCVنوار عصب) ،نوار چشم و غیره(، نوار مثانه) سیستومتری یاسیستوگرام(شنوایی سنجی،  نوار قلب 

قلب  میکر  قلب،پیس  مانیتورینگ  هولتر  چشم  آنژیوگرافی  تست،EECP   ،  سنجی،  تیلت  شامل   ،  تنفسی  تشخیصی  خدمات 

(، خدمات EEGالکتروانسفالوگرافی)(،  EMG NCVعصبی )  و هدایت    الکترومیلوگرافی  (، خدمات تشخیصیPFT )اسپیرومتری و

 تشخیصی یورودینامیک )نوار مثانه(، 

 سنجش تراکم استخوان،پریمتری چشم)اندازه گیری میدان بینایی( بررسی عصب شنوایی،توپوگرافی چشم،  -

ارجی  گچ گیری،  آتل گذاری ، انواع گچ گیری ، بیرون آوردن جسم خ -جراحی های مجاز سراپایی شامل : شکستگی و دررفتگی -

تخلیه کیست و لیزر درمانی ) در موارد غیر زیبایی    -بیوپسی  –فرو رفته  در گوشت ، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم  

 و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم(شستشوی گوش و ، تزریق آواستین هر دو چشم 

پزشکی، پاتولوژی، آسیب شناسی، ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی،  هزینه خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص   -

 ، کرونا، غربالگری وتشخیص ناهنجارهای جنین پاپ اسمیر

 خدمات اورژنس و تزریقات و سرم ، جبران هزینه دارویی و هزینه ویزیت پزشک )عمومی، تخصصی، روانپزشکی، فوق تخصصی  -

000،000،30  000،000،05  

 عینک طبی ولنز

 تماس طبی

000،000،6 عینک طبی و لنز تماسی طبی   000،000،10  

هزینه  و جراحی لثه،    (شامل کشیدن ، جرمگیری بروساژ، ترمیم و پرکردن و درمان ریشه و روکش) به استثناء ایمپلنت و اردو تونسی هزینه دندانپزشکی 

سندیکای بیمه گران ایران باهماهنگی شرکت های بیمه ، تنظیم و به  های دندانپزشکی براساس تعرفه ای محاسبه می شود که سالیانه 

 شرکت های بیمه ابالغ می کند 

_ 000،000،03  

جبران هزینه های زایمان بدون محدودیت در تعداد فرزند ،جبران هزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی   هزینه نازایی وناباروی زایمان طبیعی و سزارین

 ،  کورتاژ )تشخیصی ، درمانی و تخلیه ای( IVF، میکرواینجکشن با IUI ،ICS I ،ZIFT  ،GIFTمرتبط 
_ 000،000،30  

جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی،  رفع عیوب انکساری چشم 

دیوپتر یا   3دوربینی، آستیگمات یا با جمع قدر مطلق نقص بینایی هرچشم)درجه نزدیک بینی یا دوربینی به عالوه نصف آستیگمات( 

 چشمهر  بیشتر باشد برای  

_ 000،000،02  

درصد  30جمع کل حق بیمه ) ریال ( فرانشیز   800/457  600/806  


