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بیمه تکمیلی
به منظور رفع مشكالت درماني و نگراني بيمه شدگان و خاانواد اششاان در موا اع باروم بيماارو و اواد
ودر اختيار هرشک ام بيمه شدگان رار مي گيرد تا در اشنگونه موارد با اطمينان خاطر ام نبود مشكالت مالي و
رفع دغدغه هاو ا تمالي صرفاً به فكر بهبودو و سالمت خود و عزشزانشان باشند .
بيمه تكميلي در ابتداو تير ما هر سال تمدشد مي گردد و همكاران گرامي جهت ذف و اضاافه در اساامي
افراد تحت تكفل مي توانند در خرداد ما هر سال با مراجعه به سامانه بيمه تكميلي نسبت به انتخاا طار
پيشنهادو الف ،

بيمه تكميلي و همچنين افزاشش شا کاهش و شا هرگونه تغيير در وضيعت بيمه شدگان با

مطالعه د يق اطالعيه ها  ،جدول تعهدات و فرم هاو پيوست براو رارداد جدشد ا دام نماشند .
کليااه متضاضاايان جدشااد بيمااه تكميلااي کااه در سااال  5931بيمااه نبااود انااد پاای ام تكمياال فاارم بيمااه
تكميلي ارساال شاد باه وا ادها و مربوطاه در مادت مماان اعاالم شاد باه کارشانال بيماه تكميلاي
ساارکار خااانس واسااع تحوشاال نماشيااد  .لااذا خواهشاامند اساات هنگااام تكمياال فاارم مربوطااه تمااامي مااوارد
اعس ام نام و نام خاانوادگي  ،کادملي ،شامار موباشال ،اعاالم طار شاک ودو و امءااا را باه صاورت د ياق
کامل و خوانا مر وم فرمائيد .
اعءاااا محتاارم هيااات علمااي وکارکنااان گرامااي کااه در سااال  5931بيمااه تكميلااي بااود انااد فض ا وارد
سامانه بيماه تكميلاي شاد بات ناام را اماشان طرشاق انناام بدهناد ،شاخه اصالي بيماه شاد و افاراد
تحت تكفل درصورت تاشياد ف عاال نماود ودر ماواردو کاه افارادو را

اذف شاا اضاافه خواساتيد انناام

بدهيد مشخصات کامل آن را تكميل نمائياد در انتهاا تاشياد و پرشنات گرفتاه باا امءااا ویکار تاارش باه
کارشنال بيمه تكميلي تحوشل نماشيد .

 درضمن عدم ارسال فرم مربوطه تمامی افراد به منزله انصراف از بیمه تکمیلی درمان
خواهد بود

 شرایط و مقررات اصلی بیمه تکمیلی :

 اعءاا شامل (رسمي ،پيماني  ،راردادو  ،شرکتي )

 داراو بيمه پاشه خدمات درماني ،تامين اجتماعي شا سالمت باشد .

 افراد منام به پوشش شاامل بيماه شاد اصالي  ،همسارو فرمنادان تحات تكفال و والادشن تحات
تكفاال کااه بيمااه آنهااا نصااف دانشااگا پرداخاات مااي نماشااد در غياار اشنصااورت افااراد غياار تحاات
تكفل ق بيمه کامل کسر مي گردد.

شرایط عمومی :
 شرایط شرط سنی بیمه شدگان :

 ارسااال فتااوکفي صاافحه اول و دوم شناساانامه فرمناادان "پساار ودختاار" بااا گاارو سااني بااا و
02سال الزامي مي باشد .

 فرمناادان یکااور" پساار" تااا ساان 92سااال در صااورتيكه امدوار نكاارد باشااند بااا ارائااه کفااي
شناسنامه صفحه اول ودوم باه پيوسات فارم بيماه تكميلاي تحات پوشاش اشان بيماه ناماه ارار
مي گيرند بدون ارسال کفي شناسنامه شخه بيمه نخواهد گردشد .
 فرمندان انا "دختر" تا هنگام امدوار تحت پوشش اشن بيمه نامه رار مي گيرند.

 شرایط افزایش یا كاهش:
 افراد جدشد ا ستخدام
 کارکنان انتضالي

 همسر کارکناني که تام امدوار نمود اند

 نومادان ام بدو تولد آنها داکثر ظرف مدت دو ما ام تارش و دت نگذشته باشد .

 ذف افراد بيمه شد درباين ارارداد فضا باه شارج خارور ام تكفال (امدوار) و شاا فاوت بيماه
شد شا مامور به ساممانهاو دشگر امكان پذشر مي باشد (به شرج عدم درشافت خسارت)
 در خواست ذف و عءاوشت افاراد فضا تاا پاشاان روم  5931/4/4امكاان پاذشر اسات و در طاول
مدت رارداد مضدور نمي باشد (زمان مشخص شده قابل تمدید نمی باشد)


تبصر )5

هرگونه افزاشش پی ام مهلت مضرر صرفاً شامل افراد جدشد ا ستخدام  ،انتضالي  ،مامورشن ،

نومادان و همسر بيمه شدگاني که در طول مدت رارداد امدوار مي نماشند خواهد بود که مي باشست
مستندات آن ( مانند كس استخدام  ،تصوشر شناسنامه و )...ام سوو همكاران داکثر ظرف مدت
شكما ام تارش استخدام تولد و ...براو ادار رفا ارسال گردد .

 تبصر )0کاهش بيمه شدگان در طول مدت رارداد صرفاً شامل افراد مستفعي  ،فوتي  ،بامنشستگي ،
انتضالي و اخراجي و شا طع همكارو ميباشد که با ارائه مدارك مثبته وعدم درشافت خسارت امكان
پذشر مي باشد( .به شرج عدم درشافت خسارت)
 تبصر  )9شروع پوشش بيمه او بيمه شدگان جدشد  ،اولين روم ما بعد ام اعالم کتبي بيمه گذار و در
مورد ذف بيمه شدگان ممان مو ر همان تارش

طع همكارو بيمه شد با بيمه گذار مي باشد  ،ق

بيمه برگشتي(مشروج به عدم درشافت خسارت) نيز ام اولين روم ما بعد ام اعالم کتبي بيمه گذار
محاسبه خواهد شد.
 تبصر  )4ق بيمه ناشي ام تغييرات در تعداد بيمه شدگان ( اعس ام افزاشش شا کاهش ) بصورت ماهانه
مورد محاسبه رار مي گيرد  ،بدشهي است هنگام ذف بيمه شد به هر دليل انوني ق بيمه تا پاشان
ما محاسبه مي گردد .
 تبصر  ) 1نومادان به محض تولد بيمه مي باشند و آندسته ام همكاران که صا ب فرمند ميشاوند ماي
باشست ام تارش تولد نوماد داکثر ظرف مدت  12روم تصوشر شناسانامه وو را جهات صادور کاارت ام
طرشق ادار رفا طي نامه کتبي براو بيمه گر ارسال نماشند .
همكاران گرامي آ ا :
 -5مي توانند همسر  ،فرمند ،پدر و مادر را جهت استفاد ام بيمه تكميلي درمان معرفي نماشند.
 %12 -0ق بيمه همسر و فرمند توس دانشگا پرداخت مي گردد .
 -9در صورت تضاضاو فرد جهت بيمه کردن پدر و مادر ( در صورتيكه توس بيمه شد اصلي تحت
پوشش رار گرفته باشند ) با ارسال فتوکفي صفحه اول دفترچه بيمه  %12 ،ق بيمه آنها توس
دانشگا پرداخت و در غير اشنصورت باشستي ق بيمه را کامل پرداخت نماشند.
 -4جهت استفاد ام بيمه تكميلي داشتن شكي ام دفترچه بيمه تامين اجتماعي  ،خدمات درماني و
سالمت الزامي مي باشد.
همكاران گرامي خانس :
 -5مي توانند همسر ،فرمند،پدر ومادررا جهت استفاد ام بيمه تكميلي درمان معرفي نماشند .
 -0در صورت تضاضاو فرد جهت بيمه کردن همسر  ،فرمند  ،پدر و مادر مي باشست صفحه اول دفترچه
بيمه (خدمات درماني ،تامين اجتماعي )که در آن مشخه نماشد فرد توس بيمه شد اصلي تحت
پوشش بيمه رار گرفته است ارسال تا به ميزان  %12ق بيمه آنها توس دانشگا پرداخت شود .در
غير اشنصورت باشستي ق بيمه را کامل پرداخت نماشند.
 -9جهت استفاد ام بيمه تكميلي داشتن شكي ام دفترچه بيمه تامين اجتماعي  ،خدمات درماني و
سالمت الزامي مي باشد .

 حداكثر مهلت تحویل اسناد هزینه هاي درمانی موضوع این قرار داد به بیمه گر  6ماه از تاریخ
انجام هزینه هاي مربوطه در طول مدت اعتبار قرارداد می باشد ( درصورت خاتمه رارداد
داکثر  5ما پی ام پاشان رارداد اسناد مذکور درشافت و مورد رسيدگي رار خواهد گرفت بدشهي است
بعد ام انضءاا اشن مدت بيمه گر هيچگونه تعهدو نسبت به پرداخت خسارت در بال مدارك ارائه شد
نخواهد داشت .
 کساني که براو موارد ليزشک چشس و عمل بيني و فكين(فک ها )مراجعه مي کنند باشد بل ام عمل تما
ام ام پزشک معتمد بيمه اشران منوم درشافت نماشند .
 حداكثر مهلت تحویل اسناد هزینه هاي درمانی موضوع این قرارداد به بیمه گر  6مااه از تااریخ
انجام هزینه هاي مربوطه در طول مدت اعتبار قرارداد مای باشاد در صاورت ماتماه قارارداد
حداكث ر یک ماه پس از پایان قرارداد اسناد مذكور دریافت و مورد رسیدگی قرار مواهد گرفات
بدیهی است بعد از انقضاء این مدت بیمه گر هیچگونه تعهدي نسبت به پردامات مساارت در
قبال مدارک ارائه شده نخواهد داشت.

قابل توجه اساتید وكاركنان محترم دانشگاه
جدول دریافت مدارک پزشکی وپردامت هزینه هاي بیمه تکمیلی ایران
ردیف

مدارک الزم جهت دریافت

نوع كاردرمانی
هزینه پاراكلینیکی طرح الف (انواع اسکن  ،انواع سی تی اسکن وسونوگرافی

1

ماموگرافی و انواع ام آرآي و انواع آندوسکوپی وانواع رادیوگرافی
،اكوكاردیوگرافی  ،اكو داپلر مغزي ،رادیولوژي،تراكم استخوان ،استرس اكو و

اصل دستور پزشک  ،اصل فاكتور ،كپی جواب

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

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

2

نوارمثانه  ،شنوایی سنجی ،شستشوي گوش ،

اصل دستور پزشک  ،اصل فاكتور ،كپی جواب

هولترمانیتورینگ قلب ونوارقلب  ،آنژیوگرافی چشم ،بینایی
سنجی ،مانومتري ).
هزینه پاراكلینیکی طرح ج (جراحیهاي مجاز سرپایی شامل:

3

متنه  ،شکستگیها،گچ گیري،كرایوتراپی  ،اكسیزیون  ،بخیه،
لیپوم  ،تخلیه كیست  ،لیزردرمانی وبیوپسی  ،برداشتن زگیل

اصل دستور پزشک  ،اصل فاكتور ،كپی جواب

ومیخچه )

4

دارو هاي دولتی

اصل نسخه دارو ممهور به مهر دارومانه  ،فاكتور دارومانه و مهر
پزشک معالج (موانا ) باشد.

داروي ازاد

داروي ازاد طبق دستور پزشک متخصص - %66داروهاي مکمل و
تقویتی بدون احتساب سن طبق دستور پزشک متخصص با

5

گواهی ضرورت مصرف معادل ایرانی و داروهاي پوست ومو صرفا
در موارد درمانی طبق دستور پزشک پردامت می گردد

6

ویزیت پزشکان عمومی  ،متخصص ،فوق تخصص

اصل قبض رسید ممهور به مهر پزشک معالج و قید تاریخ

7

انواع تزریقات  ،وصل سرم  ،واكسن

اصل نسخه به همراه مهر

8

هزینه هاي اورژانسی در موارد غیر بستري

اصل مدارک بیمارستانی با مهر اورژانس و گزارش اورژانس الزامی است

9
16

11

كلیه هزینه هاي آزمایش تشخیص پزشکی -پاتولوژي یا
آسیب شناسی وژنتیک پزشکی
فیزیوتراپی

اصل دستور  ،اصل فاكتور  ،كپی جواب آزمایش
اصل دستور پزشک  ،قبض هزینه آزاد حساب شده الزامی است  -در صورت
انجام دادن بیش از  16جلسه فیزیوتراپی نیاز به كپی جواب ام آرآي و یا اسکن

می باشد.
داروي ماص شامل ام اس،هموفیلی ،تاالسمی ،دیالیز-

ارائه مستندات ابتال به بیماري (جواب پاتولوژي ،ام اراي و )...در

معلولین جسمی وذهنی (تعداد افراد تحت پوشش  26نفر ).

اولین نوبت جهت تشکیل پرونده براي پردامت اصل قبوض
داروها ي مربوط به بیماري وتصویر نسخه پزشک ممهور به
مهردارومانه و پزشک معالج

حداكثر سقف تعهدات سالیانه هزینه هاي عینک طبی و لنز

اصل دستور پزشک  ،اپتومتري(تعیین نمره چشم ) ،اصل فاكتور

12

تماس طبی .

عینک ممهور به مهر مركز مرید عینک قید تاریخ برگه تعیین

13

حداكثر سقف تعهدات سالیانه هزینه مرید سمعک .

اصل دستور پزشک  ،اصل فاكتور

گفتار درمانی و كاردرمانی (تعداد افراد تحت پوشش 26نفر)

در اول قرارداد نامه پزشک براي بیمه الزامی است  -اصل دستور

نمره چشم (ممهور به مهر چشم پزشک ) باشد.

14

پزشک و تعداد جلسات در نسخه ذكر شود

توضیحات طریقه استفاده از بیمارستان دو حالت دارد :
الف – بیمارستان طرف قرارداد " بیمارستانهاي معرفی شده از سوي بیمه تکمیلی"
ب – بیمارستان بدون طرف قرارداد
بیمارستان طرف قرارداد  :طبق مضررات ام طرف بيمه اشران براو فردو که نسخه پزشک مبني بر بسترو
(با يد تارش بسترو وعلت بسترو ) شخه با كارت ملی به بيمارستان مراجعه کرد و تنها در ممان
ترخيه فرانشيز ام بيمار کسر مي گردد .
بیمارسااتان باادون طاارف قاارارداد  :در اشاان صااورت فاارد در هنگااام تاارخيه کليااه هزشنااه هااا را
پرداخت مي نماشد واصال مادارك پزشاكي را بيمارساتان باه شاخه داد باشاد باه نماشناد بيماه تحوشال
دهااد در مر لااه اول کليااه ماادارك بااه بيمااه گاار اول ( تااامين اجتماااعي  ،خاادمات درماااني )داد مااي
شودکه معمو بين  %52پرداخت مي شود کاه باه مادت دوماا باه طاول ماي انناماد و بعاد ام پرداخات
آن البا ي ام بيمه تكميلي به فرد طبق تعرفاه پرداخات ماي شاود  .مم باه یکار اسات اگار فارد نخواهاد
ام بيمه گر اول مبلغ درشافت کناد باشاد فارم انصاراف را تكميال کناد ومادارك را باه بيماه تكميلاي ارائاه
دهدکه طبق رارداد وتعرفه به فرد ام بيمه تكميلي پرداخت مي شود.
فرانشیز  :به مبلغي ام خسارت گفته مي شود که به عهد بيمه گذار بود وبيمه گر نسبت به آن تعهدو
ندارد .به عبارت دشگر ميزان خسارتي است که بهر ال به عهد بيمه گذار مي باشد .
وجود فرانشيز درهمه بيمه نامه ها مضدار ابل مال ظه او ام تعهد بيمه گر مي کاهد وهمين مي تواند موجب
تخفيف وارمانتر شدن ق بيمه شود .

" هزینه هاي بیمارستانی "
مدارک مورد نیاز جهت بررسی اسناد بستري بیمارستان مصوصی :
 اصل صورتحسا بيمارستان ممهور به مهر بيمارستان اصل رشز داروها به مهر داروخانه بيمارستان اصل بوض رسيد و رونوشت جوا رادشوگرافي  ،آمماششگا  ،ام آر آو  ،سي تي اسكن  ،اکو  ،تستورمش  ،سونوگرافي  ،ماموگرافي  ،مانيتورشنگ  ،آنژشوگرافي و...
 گواهي ام پزشک مبني بر تعداد مشاور صورت گرفته با مهر گواهي تعداد جلسات فيزشوتراپي تارش آنها و ا دامات اننام شد در هر جلسه در صورت درشافت هزشنه ام سوو بيمه گر پاشه " تامین اجتماعی  ،مدمات درمانی "کفي برابراصل اشن مدارك ابل بول مي باشد.
 -گواهي دستورات پزشک با مهر پزشک

در صورت عمل جراحی :
 ارائه برگه شر عمل جرا ي اصل گواهي بيهوشي ممهور به مهر پزشک اصل گواهي کمک جرا ممهور به مهر پزشک اصل رشز داروها و وساشل مصرفي اتاق عمل ممهور به مهر داروخانه بيمارستان گواهي ام پزشک مبني بر تعداد مشاور صورت گرفته با مهر درصورت جرا ي سيتوپالستي ارائه گرافي بل ام عمل جرا ي ارائه برگه سونوگرافي بل ام عمل فتق شكمي -ارائه جوا پاتولوژو جهت ساشر اعمال جرا ي

در صورت بستري در بیمارستان هاي دولتی :
 اصل صورتحسا بيمارستان ممهور به مهر بيمارستان اصل رشز کليه مابه التفاوت ها ممهور به مهر بيمارستان -کفي خالصه پروند شا شر عمل

 شرایط پردامت هزینه هاي بیمارستانی و غیر بیمارستانی
الف)

اعمال جرا ي  DayCareبه جرا ي هاو اطالق مي شود که مدت ممان مورد نيام براو مرا بت هاو

بعد ام عمل در مراکز درماني کمتر ام شک روم باشد .
) هزشنه اروتز که بالفاصله بعد ام عمل جرا ي مورد نيام باشد با تشخيه پزشک معالج و تأشيد پزشک معتمد
بيمه گر تا سضف مشخه شد در رارداد ابل پرداخت خواهد بود .
پ) سضف تعهد بيمه گر درخصوص هزشنه هاو ماشمان ( طبيعي – سزارشن) نمي تواند ام با ترشن هزشنه توافق
شد با بيمارستان طرف رارداد بيمه گر تناوم کند
ت) هزشنه همرا افراد مشر  7سال و با تر ام  72سال ( در بيمارستان ها) با تشخيه پزشک معالج و ارائه نامه
ابل پرداخت است.
) هزشنه آمبو نی و ساشر فورشتهاو پزشكي مشروج به بسترو شدن بيمه شد در مراکز درماني و شا نضل و
انتضال بيمار به ساشر مراکز تشخيصي – درماني طبق دستور پزشک معالج

سایر شرایط:
تبصر )5

درمورد اد ه تصادف با وسائ نضليه چنانچه بيمه شد مضصر اد ه باشد با ارائه مدارك مورد نيام

ام جمله گزارش نيروو انتظامي جمهورو اسالمي اشران هزشنه هاو درماني طبق مفاد رار داد بررسي و پرداخت
مي شود .

تبصر )0

چنانچه بيمه شد  ،مضصر اد ه و فا د گواهينامه معتبر مناسب با وسيله نضليه باشد هزشنه هاو

درماني نامبرد غير ابل پرداخت مي باشد.

تبصر )9
گردد .

چنانچه بيمه شد مشان دشد باشد  ،هزشنه هاو درمان وو مي باشست ام طرشق مضصر اد ه جبران

جدول تعهدات سال 1396
ردیف

تعهدات

طرح یک پیشنهادي

1

داکثر سضف تعهدات ساليانه هزشنه بسترو جرا ي (عمومي ،تخصصي)،انواع سنگ شكن در
بيمارستان و مراکز جرا ي محدود ،شيمي درماني  ،رادشوتراپي ،گاماناشف وآنژشوگرافي لب (عمومي
وتخصصي) در بيمارستان ومراکز جرا ي محدود .جرا ي دشسک ستون فضرات  ،پلي موگرافي (تكنيک
خوا با بسترو ) ،جرا ي چشس  ،داروو هاو شيمي درماني "چه در موارد بسترو و چه غير بسترو
و به هر شكل اعس ام خوراکي  ،غيرخوراکي و تزرشضي" ، -سيستوسكوپي سيستوپالستي،کورتاژ
تشخيصي ،عمل وم رنيه( ،بيمارشهاو مادرمادو براو 51نفر) pt،اسكن،پروتز،انواع ناهننارشهاو جنين

166/666/666

نامحدود

2

افزاشش داکثر سضف تعهدات سا نه براو اعمال جرا ي مربوج به سرطان مغز واعصا مرکزو ونخاع
 ،پيوند رشه ،کليه،مغز استخوان  ،لب  ،جرا يهاو مربوج به سرطان

326/666/666

نامحدود

3

هزشنه هاو درمان نامائي ونابارورو( تشخيصي،درماني و داروئي) شامل اعمال جرا ي مرتب IUI-
،ITSC-ZIFT-GIFTميكرواشننكشن و - ivfهزشنه هاو داروئي HMG-HEG

4

5

66/666/666

طرح دوپیشنهادي

75/666/666

داکثر سضف تعهدات جبران هزشنه ماشمان اعس ام طبيعي وسزارشن
هزشنه پاراکلينيكي طر الف ( انواع اسكن  ،انواع سي تي اسكن  ،انواع سونوگرافي وماموگرافي و انواع ام
آرآو و انواع آندوسكوپي وانواع رادشوگرافي ،اکوکاردشوگرافي  ،اکو داپلر مغزو ،رادشولوژو،تراکس
استخوان ،استرل اکو و دانسيتومترو ،انواع اسكن چشس (پرشمترو ،پنتاکوم، )oct ،انواع

13/666/666

نامحدود

رادشولوژو،نوار لب، ،کاشروپراکتيک ،نوار لب جنين ( ،)nstدانسيتومترو  ،آندوسكوپي،کلونوسكوپي
،غربالگرو و انواع امماششات باردارو(آمينو سنتز)
6

(انواع تست ،تست ورمش،تست آلرژو ،تست تنفسي  ،نوار عءله  ،نوار
هزشنه پاراکلينيكي طر
عصب ،نوار مغز ،نوارمثانه  ،شنواشي سنني ،تمفانومترو ،شستشوو دو گوش  ،هولترمانيتورشنگ لب ،
آنژشوگرافي دو چشس ،بيناشي سنني ،مانومترو )

13/666/666

7

هزشنه پاراکلينيكي طر ر (جرا يهاو منام سرپاشي شامل :ختنه  ،جرا ي منام سرپاشي شكستگي و
در رفتگي ها  ،گچ گيرو و بامکردن گچ  ،بيرون آوردن پين ،کراشوتراپي  ،اکسيزشون  ،بخيه و کشيدن
بخيه  ،ليفوم  ،تخليه کيست و ليزردرماني  ،بيوپسي  ،برداشتن خال ،مگيل وميخچه

13/666/666

نامحدود

8

وشزشت مشاور هاو روان شناسي و روان درماني تا شک ساعت اول براو هرجلسه

3/666/666

26/666/666

9

گفتاردرماني وکاردرماني(تعداد افراد تحت پوشش 92نفر)

15/666/666

نامحدود

16

نضه بيناشي دو چشس به تشخيه پزشک معتمد بيمه گر ( بل ام عمل ) جمع در مطلق هرچشس
(درجه نزدشک بيني شا دوربيني به اضافه نصف استيگماتيسس )سه دشوبتر شا بيشتر باشد.

26/666/666

36/666/666

11

انواع تزرشضات  ،سرم تراپي  ،واکسيناسيون ،تزرشق در مفاصل

12

کليه هزشنه هاو آمماشش تشخيه پزشكي  -پاتولوژو شا آسيب شناسي وژنتيک پزشكي

13

وشزشت پزشكان و خدمات اورژانی در موا ع غير بسترو(طبق تعرفه نظام پزشكي)،فشارخون

14

جبران هزشنه هاو دارو

15

فيزشوتراپي،ليزر تراپي،مگنت تراپي

16

انواع وساشل توانبخشي طبي طبق نظر پزشک فوق تخصه

17

داکثرسضف جبران هزشنه هاو داروو خاص( ام ال ،تا سمي  ،هموفيلي ،دشاليز)و معلولين جسمي و
(تعداد افراد تحت پوشش اشن بند  02نفر ).
یهني  ،داروهاو هورموني

25/666/666

نامحدود

35/666/666

3/666/666

5/666/666

86/666/666

نامحدود

18

داکثر سضف تعهدات ساليانه هزشنه هاو عينک طبي و لنز تمال طبي

2/566/666

4/666/666

19

داکثرسضف تعهدات ساليانه هزشنه خرشد سمعک

4/666/666

7/566/666

26

هزشنه هاو انتضال بيمار با آمبو نی در موارد اورژانی داخل شهرو .

1/666/666

2/666/666

21

هزشنه هاو انتضال بيمار با آمبو نی در موارد اورژانی بين شهرو .

2/666/666

3/666/666

(کفش طبي،گردنبند،کمربند،مانوبند)

فرانشيز براو کليه موارد %52

 راه اندازي سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه :
نظر به را اندامو سامانه در ساشت دانشگا  ،اعءاو هيأت علمي و کارکنان با وارد نمودن کدپرسنلي و
کدملي در سمت استعالم بيمه درمان مي توانند موارد یشل را مشاهد نماشند.
 )5اخبار و اطالعيه هاو بيمه تكميلي
 )0تعداد و مشخصات افراد تحت تكفل که بيمه مي باشند.
 )9تعهدات پرداخت بيمه تكميلي و رشزخسارت مربوج به هزشنه هاو درماني.
 )4مصرف تنميعي تعهدها در کل رارداد
ضمناً همكاران درصورت فعال نمودن اشميل خود ام وارشزهاو مذکور مطلع گردند.

نام مرجع

ردیف

آدرس

تلفن
89898-89893222

5

آبان

0

ابن سينا

9

اختر

00225270

4

ا بال

11890711-1

خيابان آیرباشنان -نبش خيابان رودکي

1

البرم

11413279-4

خيابان انضال  -خيابان وصال شيرامو -پالك 07

1

الغدشر

77838252-50

ميدان رسالت -خيابان هنگام -ميدان الغدشر

7

امام رضا(ع)( 125آجا)

81311

خيابان فاطمي غربي -خيابان شهيداعتمادماد

44225322-55

خيابان کرشمخان مند -خيابان آبان جنوبي(شهيد دکتر عءدو)-
پالك 81
فلكه دوم صاد يه -ابتداو بلوار آشت اله کاشاني
خيابان شرشعتي  -خيابان پل رومي  -خيابان شرشفي منش  -بن
بست آیر

8

امام ممان (عج )

11913080

اسالمشهر -ميدان نمام -پشت پمپ بنزشن

3

امام سنادناجا

75341458

خيابان انضال  -خيابان بهارشمالي -جنب بانک ملي

52

اميرالمومنين

11941113

ميدان بهمن-انتهاو نامو آباد-خيابان شهيدشيرمحمدو-جنب پارك
سردارجنگل

55

اشرانشهر

77128215-3

خيابان دکترشرشعتي -نرسيد به سه را طالضاني -خيابان
بهارشمالي -خيابان شهيدجوادکارگر

50

اشرانمهر

00223275-1

خيابان دکترشرشعتي -دوراهي لهک

59

اشرانيان

44728132-4

دهكد المفيک -ميدان المفيک -روبروو بامار ميو و تر بار -خيابان
اشرانيان

54

آپادانا

88807241-3

خيابان سفهبد رني شمالي -نبش خيابان سفند

51

آتيه

88281285-3

شهرك دل -ميدان صنعت -بلوار فر زادو -تضاطع دادمان

51

آرشا

88317585-1

ميدان وليعصر -بلوار کشاورم -تضاطع وصال و نا

57

آمادو

11225501-3

خيابان آمادو -خيابان ميمنت

58

آسيا

88799175

خيابان بهشتي-خيابان ا مد صير -روبروو دانشگا عالمه
طباطباشي

53

آشت اله طالضاني

1- 00490115

انتهاو اتوبان چمران -نرسيد به پارك وو  -خيابان شمن  -جنب
دانشگا شهيدبهشتي

02

بابک

11254822-0

خيابان کارون -چهاررا طول

05

بامرگانان

99110225-9

اتوبان شهيد محالتي -جنب پل رو

00

بانک ملي

11795915-3

خيابان فردوسي-روبروو سفارت آلمان

09

بضيه ا ..جماران

04

بضيه ا..اعظس

00032024-8
85015

ميدان دل -خيابان شهيدباهنر -خيابان جماران -کوچه شهيد
سني کيا
ميدان ونک -خيابان مالصدرا -چهاررا شي بهاشي

ميدان امام سين -اول خيابان دماوند

01

بوعلي

99948291-3

01

بهارلو

11118122-55

ميدان را آهن -خيابان بهدارو

07

بهمن

88171325-52

شهرك دل -خيابان اشران ممين شمالي -روبروو فرهنگسراو سينا

08

بينا

01922519-1

بزرگرا رسالت -بل امخيابان کرمان -مضابل منتمع تنارو دنياو
نور

03

پارل

88312215-3

وليعصر -بلوار کشاورم -پالك 172

92

پارسا

11984304-01

خيابان وليعصرجنوبي -پائين تراممنيرشه -بين چهاررا مولوو
ومختارو -پالك 022

95

پارسيان

00919950-05

سعادت آباد -ميدان کار -خيابان سرو شر ي -نرسيد به ميدان
فرهنگ

90

پاسارگاد

77129122-7714988577120118

99

پاستورنو

88794115-7

94

پانزد خرداد(ورامين)

91

پيامبران

91

ترشتا

91094309
44273595-4
47045222

خيابان شرشعتي -نرسيد به سه را طالضاني
ميدان آرژانتين -خيابان بخارست -خيابان شهيدبهشتي -خيابان
ا مد صير -نبش کوچه 8
ورامين -نرسيد به ميدان ولي عصر
فلكه دوم صاد يه -بلوار آشت اله کاشاني -بلوار ابایر
بزرگرا همت -بعد ام تضاطع بزرگرا آمادگان -ضلع شمال درشاچه

97

تهران

1_88805205

خيابان کرشس خان مند -خيابان مدشرو -خيابان شهيد سيني-
نرسيد به ميدان سناشي

98

تهران پارل

77884185-34

فلكه سوم تهرانفارل

93

تهران کلينيک

88750395-45

خيابان مطهرو -خيابان ائس مضام فراهاني -با تراممطهرو -پالك
574

42

جواهرو

00122220-00223385

45

ءرت رسول

11151225-3

40

ءرت فاطمه

0411551

49

خاتس ا نبيا

44

خيرشه ءرت صدشضه
مهرا (ل)(شبانه رومو)

41

خيرشه غيا ي

41

خيرشه وليعصر

88884242

خيابان شرشعتي-با تر ام دولت-کوچه خا اني
خيابان ستارخان -خيابان شهرآرا -خيابان نياشش
خ پروشن اعتصامي
خيابان وليعصر -با ترامميدان ونک -خيابان شهيدرشيدشاسمي

99714801-7

شهررو -شهرك دولت آباد -بلوار دل  -خيابان درمانگا  -پالك 5

11040752-51

چهاررا شافت آباد -بلوار معلس -خيابان شهيد رجائي -خيابان شهيد
بنائي

11991281

خيابان شوش -ميدان شهيد هرندو -ابتداو خيابان خزانه بخاراشي

47

دادگسترو

11725519-4

ميدان فردوسي

48

دکترسفير

99111222-5

خيابان شهيد مصطفي خميني -سيرول سابق -نرسيد به مولوو-
پالك495

43

دکترشرشعتي

88002222-84325

خيابان کارگرشمالي -سه را جالل آل ا مد

88781855-02

12

دو

15

رامتين

00402591-3

10

رسالت

00874212

خيابان دکتر شرشعتي -ضلع شمال غربي پل سيد خندان -اول 41
مترو رسالت -نبش ابویر غفارو

19

روانفزشكي آمادو

88281172-5

شهرك غر  -ميدان صنعت  -خيابان اشران ممين جنوبي  -پالك
07

14

روانفزشكي صدر

11

روانفزشكي ميالدشهرشار

11

روانفزشكي نياشش(سعادت
آبادسابق)

17

ساسان

88311575-83

18

سناد

88317935-1

خيابان دکتر فاطمي -ميدان دکتر فاطمي -خيابان چهلستون -پالك
5

13

سورنا(عيوض ماد سابق)

11720505-1

خيابان شي هادو -نرسيد به ميدان جمهورو -با تر ام جامي-
پالك 077

12

سوم شعبان

99503555-3

خيابان رو -نرسيد به ميدان يام -خيابان شهيد رضوو

15

سيدالشهدا

11825192-42

خيابان  51خرداد -چهاررا گلوبندك -کوچه بادامچي -پالك89

10

شفاا پردشی

71030295-42

فام  4پردشی -بعد ام ميدان فردول -خيابان بهشت 3

19

شهرشار

14

شهيد شورشد

11371509-11410523

11

شهيدچمران

00397295-1

11

شهيددکترلبافي نژاد

17

شهيدمدرل

00140933-00782202-04
2010-9075112-9075110-4
00232504-00274500

11871915-4

00143255-09125
00274288-31

خيابان ولي عصر -پائين ترامونک -نبش خيابان شهيدعباسفور
چهاررا پارك وو -خيابان ولننک -نبش خيابان شهيدعباسفور-
خيابان بوستان

بزرگرا مدرل -اتوبان صدر -ميدان پيروم -خيابان شهيد برادران
ر ماني -نبش بن بست دلفذشر
شهرشار -ميدان بسيج -خيابان شهيدبابابزرگي
انتهاو سعادت آباد -بطرف اوشن -خيابان دشت بهشت -گلستان شكس
ميدان وليعصر -بلوار کشاورم -بعدام فلسطين -شمار 49

خيابان آیرباشنان -نبش کارون
خيابان پاستور -جنب نهاد رشاست جمهورو
ميدان نوبنياد -خيابان شهيد لندراني -خيابان صناشع
پاسداران -بوستان 3
انتهاو سعادت آباد -با ترامميدان کار

18

شهيدمفتح

91009255

ورامين -جاد پيشوا

13

صارم

44172888

شهرك اکباتان -فام 9

72

صدربه آفرشن

75

طرفه

70

طول(تول)

79

عرفان

74

فنر

88397272-8834290788340375-88341355
77101112-3
88754835

ميدان وليعصر -خيابان کرشس خان -خيابان به آفرشن
ميدان بهارستان -خيابان مصطفي خميني
خيابان وليعصر-ابتداو خيابان مطهرو -کوچه شهيدعبادو

00911319-09205222

سعادت آباد -ميدان سرو -خيابان رشاض بخشاشش -نبش هفدهس

98044439

ميدان شهدا -خيابان پيرومو -سه را سليمانيه -جنب مخابرات
پيرومو

71

فرمانيه

00081118

خيابان شهيد لواساني -نرسيد به چهاررا پاسداران -نبش کوچه
دن -پالك 02

71

فيرومآبادو

11329911

خيابان فدائيان اسالم -نرسيد به ميدان شهر رو

77

فيرومگر

78

کسرو

73

کودکان تهران

11414809

82

کودکان مفيد

00007205-8

85

کيان

80

گاندو

89

گلستان نداجا

88397325-1
88774444-80555222

ميدان وليعصر -خيابان به آفرشن
ميدان آرژانتين -خيابان الوند -پالك 09
خيابان طالضاني غربي -بين چهاررا وليعصر و کالج -روبروو جهاد
سامندگي
خيابان شرشعتي -با تر ام سينيه ارشاد

00329972

خيابان شرشعتي -دوراهي لهک -روبروو بيمارستان اشرانمهر -کوچه
مرشدو  -پالك 9

88115023-40129222

خيابان گاندو جنوبي -ابتداو خيابان خالد اسالمبولي -روبروو آنتن
شبكه  -0نبش کوچه ترابند  -شمار 592

00143225-0
88175211-8_88913810-1

84

له

81

مادران

81

محب کو ر

88177153-02

87

محب مهر

88144192-3

88

محب شال

88822551-88822580

83

محک(موسسه خيرشه
ماشت امکودکان مبتالبه
سرطان)

32

مدائن

11411911-3

35

مردم

99731809-04

30

مرکز طبي کودکان

39

مرکز لب تهران

34

مروستي

88711449-1

7-0043144

15473
88203125-3
11720255-51

پاسداران -اتوبان شهيد صياد شيرامو شمالي
شهرك غر  -فام -1خيابان سيماو اشران -نبش فالمک جنوبي
خيابان بهشتي -جنو ميدان تختي -کوچه شهيدآرشاوطني
خيابان شوسف آباد -خيابان بيست و شكس -خيابان شهيد فراهاني پور-
ضلع شمال شر ي پارك شفق
ميدان ونک -نرسيد به ميرداماد -خيابان خليل ماد
خيابان کرشس خان -خيابان استاد ننات الهي شمالي-نبش خيابان
سرو
جاد لشكرك -انتهاو بلوارارتش -بعدامبيمارستان  121ارتش-
خيابان جنت -بلوارمحک
خيابان انضال  -خيابان جمهورو -خيابان صباجنوبي
ميدان شهداا -خيابان شكوفه -خيابان دلگشا -ميدان کالنترو-
خيابان کرمان
انتهاو بلوار کشاورم  -تضاطع خيابان دکتر رشب  -نرسيد به تضاطع
دکتر ميرخاني
کارگر شمالي -نبش بزرگرا جالل آل ا مد
مشر پل افظ -اول خيابان فرانسه

31

مصطفي خميني

88311592-3

ميدان فلسطين -خيابان اشتاليا

31

مفر

11955301-3

ميدان بهمن -شاخچي آباد -خيابان بهمنيار

37

مهدشه

38

مهر

1121010
88380222

ميدان شوش  -خيابان فداشيان اسالم  -خيابان شيشه گر خانه -
خيابان شهيد بروجردو (شهرماد )
خيابان وليعصر -خيابان مرتشت غربي-پالك 11

33

مهرگان

88881440-8877259288775222

خيابان وليعصر -با تر ام پارك ساعي

522

ميالد

80294590-80294592

اتوبان شهيد همت -تضاطع چمران -جنب دانشگا علوم پزشكي اشران

525

ميمنت(گرو پزشكي و
مرکز درماني فرخند )

11225501-11285038

اتوبان شادگار امام به سمت جنو  -بعد ام پل آمادو -اول کنار گذر
شادگار امام

520

ننميه

529

نگا

00324040-09111

524

نور

80422

521

نورافشار

521

نيروو هواشي(بعثت نهاجا)

527

نيكان

528

وليعصرناجا

523

هييت امناارمو

552

شال سفيد

11727275-1

00804255-53
93314592-93314701
00392510-0039258403503
85091521-85091411
88823411-8
88331718

خيابان افظ -تضاطع جمهورو و افظ -جنب پاساژعالاالدشن
خيابان شرشعتي -سه را ضرابخانه -جنب اتوبان همت -جنب خيابان
شهيدداودگل نبي (کتابي)-پالك 9
تضاطع بزرگرا نياشش و خيابان وليعصر -ابتداو بلوار اسفندشارو-
پالك 31
ميدان نياوران -خيابان پورابتهار(کاشانک) -خيابان خداوردو -کوچه
شهيد صاد ين( 57غربي)
اتوبان بسيج -نرسيد به سه را تختي
ميدان ا دسيه -ابتداو اتوبان ارتش -خروجي ارار-پالك 1
وليعصر -با تر ام ميدان ونک -بعد ام تضاطع ميرداماد
خيابان طالضاني -نرسيد به خيابان وشال -روبروو بانک تنارت
بلوارکشاورم -خيابان نا  -کوچه شكس

 جهت اطالع ام آخرشن تغييرات مراکز طرف رارداد به ساشت بيمه اشران مراجعه شود .

میظنت :

اداره رافه اساتید و کا کرنان دااگشنه صنعتی خواهج نصیر الدین طوسی تیر ماه 6931-6931

