
طرح دو 94طرح یک 94تعهداتردیف

1

حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه بستري جراحی (عمومی ،تخصصی)،انواع سنگ شکن در بیمارستان و 

مراکز جراحی محدود ،شیمی درمانی ، رادیوتراپی ،گامانایف وآنژیوگرافی قلب (عمومی وتخصصی) در 

بیمارستان ومراکز جراحی محدود . پلی موگرافی (تکنیک خواب با بستري )، جراحی چشم ، داروي هاي شیمی 

درمانی خوراکی .

150،000،000150،000،000

2
افزایش حداکثر سقف تعهدات ساالنه براي اعمال جراحی مربوط به سرطان مغز واعصاب مرکزي ونخاع ، پیوند 

ریه ،کلیه،مغز استخوان ، قلب .
300،000،000300،000،000

3
حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین ، هزینه هاي مربوط به نازائی وناباروري 

.ivfمیکرواینجکشن و،IUI-ITSC-ZIFT-GIFT شامل اعمال جراحی مرتبط
50،000،00050،000،000

30،000،00030،000،000جبران هزینه هاي رفع عیوب انکساري چشم براي هردو چشم قبل از عمل 3دیوپتر یا بیشترباشد.4

5

هزینه پاراکلینیکی طرح الف (انواع اسکن ، انواع سی تی اسکن وسونوگرافی وماموگرافی و انواع ام آرآي و انواع 

آندوسکوپی وانواع رادیوگرافی ،اکوکاردیوگرافی ، اکو داپلر مغزي ،رادیولوژي،تراکم استخوان، استرس اکو و 

(oct ،پریمتري، پنتاکوم) دانسیتومتري ،انواع اسکن چشم

16،000،00016،000،000

6

هزینه پاراکلینیکی طرح ب (انواع تست ،تست  ورزش،تست آلرژي تست تنفسی ، نوار عضله ، نوار عصب، نوار 

مغز، نوارمثانه ، شنوایی سنجی، شستشوي گوش ، هولترمانیتورینگ قلب ونوارقلب ، آنژیوگرافی چشم، بینایی 

سنجی، مانومتري ).

11،000،00012،000،000

7
هزینه پاراکلینیکی طرح ج (جراحیهاي مجاز سرپایی شامل: ختنه ، شکستگیها،گچ گیري،کرایوتراپی ، 

اکسیزیون ، بخیه، لیپوم ، تخلیه کیست ، لیزردرمانی وبیوپسی ، برداشتن زگیل ومیخچه )
9،000،00010،000،000

5،000،000داروي دولتی-داروهاي آزاد 50% طبق تعرفه پرداخت می گردد8

3،500،000ویزیت پزشکان عمومی ، متخصص، فوق تخصص،9

1،500،000انواع تزریقات ، وصل سرم ،واکسن10

1،500،000هزینه هاي اورژانسی در موارد غیر بستري11

7،000،000کلیه هزینه هاي آزمایش تشخیص پزشکی -پاتولوژي یا آسیب شناسی وژنتیک پزشکی12

5،000،000فیزیوتراپی13

70،000،00070،000،000داروي خاص( ام اس، تاالسمی ، هموفیلی، دیالیز)و معلولین جسمی و ذهنی (تعداد افراد تحت پوشش این بند   20 نفر ).14

3،000،0003،000،000حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه هاي عینک طبی و لنز تماس طبی .(با تجویز ومهر چشم پزشک)15

7،000،0007،000،000حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه خرید سمعک .(تعدا د افراد تحت پوشش 15نفر)16

20،000،00020،000،000گفتار درمانی و کاردرمانی (تعداد افراد تحت پوشش 20نفر)17

1،500،0001،500،000هزینه هاي انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس داخل شهري .18

2،000،0002،000،000هزینه هاي انتقال بیمار با آمبوالنس در موارد اورژانس  بین شهري .19

763،000872،000

381،500436،000

381،500436،000

جدول تعهدات سال 1394 

22،000،000

     تفاوت طرح یک ودو 

طرح یک :                                                      از بند 8 تا 13 هزینه به صورت مجزا داراي سقف می باشد

طرح دو :                                           از بند 8تا 13 سقف مورد نظر محدود به یکی از بندها نبوده و شناور می باشد

سهم بیمه شده

فرانشیز براي موارد بیمارستانی و  پاراکلینیکی   %10

کل مبلغ حق بیمه براي هر نفر

سهم دانشگاه


