
 

 

 

 درصد است.30گر پایه * فرانشیز سهم بیمه است. ریال 350،000،000تا سقف  2و برای طرح  250،000،000سقف تا  1شده برای طرح برای هر بیمه 2و  1های ردیف درگر مجموع تعهدات بیمه* حداکثر 

ف
ردی

 

 )ریال( 2 طرح )ریال( 1طرح  برای هر نفر در سال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1400-1399سال  درمان تکمیل ۀشرح تعهدات بیمنوع و  تعهدات

 بستری فوق تخصصی 1
سکتون فقکرات(، ب،کآ، ینپیوپیسکتی  های دیسک استثنای جراحی)به نخاع اعصاب مرکزی و عمال جراحی مغز و)جراحی تومورهای بدخیم(، اَ درمان جراحی سرطان

 و مغز استخوان اعضا)مرتبط با جراحی تومورهای بدخیم(، پیوند  گامانایفپیوند ک،یه، کبد،  ب،آ، پیوند ریه، پیوند ب،آ، پیوند
250،000،000 350،000،000 

 بستری عمومی 2

سکاعت بسکتری در بخک   شک )با بیشکتر ا   daycareتان و مراکز جراحی محدود شدن در بیمارسعمال جراحی به شرط بستریهای درمانی بیمارستانی و اَهزینه
هکای دیسک  سکتون فقکرات، جراحی ۀ)پیوند برنیه، ویترکتومی و دکولمان رتین و...، بکه غیکر ا  رفکی عیکوب انیسکاری(، هزینک غیراورژانس(، ینپیوگرافی ب،آ، چشم

)داروهکای اختصاصکی  درمانیهای شکیمیمین هزینکهأتک ای(،شین، کورتکاژ )تشخیصکی، درمکانی و تخ،یکهالپاراسیوپ، گامانایف )تومورهای خوش خیم(، انواع سنگ
داروهکای صکرع، (، هکاینداروهکای اختصاصکی درمکانی  یا)بستری های خاص و بیماری MSنواع رادیوتراپی، ادرمانی اعم ا  بستری و سرپایی(، درمانی، شیمیشیمی

 ، پروتز، اوروتِزچشم تزریق یواستین هر دو فی،ی و دیالیزی و بیماران پره لوسمی،اختصاصی بیماران تاالسمی، همو

125،000،000 175،000،000 

 (1) خدمات پاراک،ینییی 3

واع یندوسکیوپی، انکواع اککو ی، انکیریاسین، دانسیتومتری، انواع ماموگرافی، انواع رادیولوژی، انواع امتیانواع سی و...(، BT عدی دندانبُانواع اسین )ا جم،ه اسین سه
نقاط مخت،ف بکدن،  RF، )تیروئید و سینه( یندوسونوگرافی، FNAای، کاردیوگرافی، سیستوسیوپی، کولونوسیوپی، خدمات میمل بر ابدامات تشخیصی پزشیی هسته

GDX ،پاکیمتری ،IOL MASTER  ،مانومتری، پ،تیسموگرافی، پنتاکم ،HRT  تزریکق ،IVIGجز غربکالرریبکه سکیوپی، سکونوگرافی، رینوسکیوپی، رکتو، 
 سومنوگرافی، ایمونوتراپی، توپوگرافی، کایروبرکنی ، پ،یاسترس اکو، الیترومیوگرافی مثانه

20،000،000 20،000،000 

 (2) خدمات پاراک،ینییی 4

، هکولتر V.E.P.Sکم اسکتخوان، تمپکانومتری، تسکت (، ینپیکوگرافی چشکم، سکنج  تکرا...و مثانهچشم، ، )عض،ه، عصآ، مغز تست ور ش، اسپیرومتری، نوارنراری
تسکت یلکرژی،  ، متاکولین و...(،DELCO )اسپیرومتری، بادیباکس، UBT، های تنفسیگیری میدان بینایی(، تست، پریمتری چشم )اندا هOCTمانیتورینگ ب،آ، 

، وشکوی گکوش، شستسکنجی، شنواییشکنوایی بررسی عصکآنی و گفتاردرمانی، کاردرماسنجی، تست اورو دینامی ، ادیومتری، تمپانومتری، ارگواسپیرومتری، بینایی
Brain mapping ،توپوگرافی چشم ،ICG ،SMART PLUG ،ORB SCAN انواع ،CT مشاوره، اورژانسینپیوگرافی، فیزیوتراپی ، 

15،000،000 15،000،000 

5 
  اعمال مجا  سرپایی

 (3) پاراک،ینییی

بکه تمکام مربوط ۀاستثنای رفی عیوب انیسکاری چشکم( و هزینککیست و لیزردرمانی )در موارد غیر یبایی و همچنین به ۀسیزیون لیپوم، تخ،یختنه، بخیه، کرایوتراپی، اک
ها، خکدمات درمکانی ماننکدک شیسکتری ۀعکالی بیمک شکورای ۀگر توسکط دبیرخانکهای بیمکهشده به سا ماناعیم عمال جراحی مجا  سرپایی مندرج در کتاب تعرفه واَ

کانفواسین، انترپیون،  فوندوسیوپی، یوردن جسم خارجی فرورفته در گوشت، کشیدن ناخن،بیرونانواع پانسمان،  بندی،شیسته گیری،انواع گچ گذاری،ها، یتلدررفتری
بینکی،  یوردن جسکم خکارجی ا  گکوش و، بیوپسی، کوتر، ناخن  چشم، بیکرونتامپونمان، شیافتن یبسه کف دهان، شاال یون ریزی بینی شامل سو اندن ودرمان خون

 ، سمع ، پاپ اسمیرتزریق در داخل مفاصل

8،000،000 8،000،000 

 15،000،000 15،000،000 ب،آ شناسی، ژنتی  پزشیی، انواع رادیوگرافی، نوار، انواع پاتولوژی، یسیآاستثنای چیاپ()به های تشخیص پزشییانواع ی مای  پاتولوژی ی مای  6

 40،000،000و  20،000،000 30،000،000و  15،000،000 تر باشد یشدیوپتر و ب 3چشم  هر ۀرفی عیوب انیساری چشم به شرط اینیه شمار لیزی  7

 یمبوالنس 8
مراکز تشخیصی  دیررانتقال بیمار )در  مان بستری( به یا نقل و  های پزشیی که به بستری در بیمارستانشهری برای فوریتبین شهری وداخلهای یمبوالنس هزینه
 های پزشییو دیرر فوریت درمانی طبق دستور پزش  منجر شود و

2،000،000  3،000،000 

 65،000،000 40،000،000 تا فر ند سوم  ایمان اعم ا  طبیعی و سزارین ۀحداکثر سقف تعهدات سالیانه هزین  ایمان   9

 5،000،000 5،000،000 گر پایه( و خدمات اورژانس در موارد غیربستری های ویزیت، دارو )براساس فهرست داروهای مجا  کشور صرفاً ما اد بر سهم بیمهحداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه ویزیت و دارو خدمات اورژانس و   10

 6،500،000 کککککککککککک انواع غربالرری جنین غربالرری جنین 11

 ی ینا ا  12
برای  IVFمییرواینجیشن و  ،IUI ITSC ,ZIFT ,GIFTعمال جراحی مرتبط ی و ناباروری شامل اَیبه نا امربوط هایهزینهتمام  ۀحداکثر سقف تعهدات سالیان

 های تشخیصی، درمانی و دارویی(های مربوط به ناباروری و نا ایی )تمام هزینه، تمام هزینههر نفر
 65،000،000 کککککککککککک

 4،000،000 کککککککککککک های عین  طبی و لنز تماس طبی حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه عین    13

 پزشییدندان 14
ببکل و  opgبکا ارائکۀ عیکس   کشی، روک  دندان، جراحی لثه، روت کانال، پروتکزگیری، عصآا ببیل کشیدن، پُرکردن، جرمسرپایی یا بستری  پزشییدندانهزینۀ 

  عمال  یباییدست دندان و اَ ایمپ،نت، ارتودنسی، یاستثنابهل پس ا  عم
 9،000،000 کککککککککککک

 16،172،112 8،560،860 نفر( 1000نام بی  ا  )درصورت ثبتسالیانه  ۀحق بیم

 457،800 457،800 ریال برای هر نفر 100،000،000مب،غ ه با سقف بهعمر و حادث ۀپوش  بیم برای هر نفر ۀحق بیم


