
 

 

  .است ریال 300،000،000تا سقف  2و برای طرح  200،000،000سقف تا  1طرح شده برای برای هر بیمه 2و  1های ردیف درگر * حداکثر مجموع تعهدات بیمه
 است.درصد 30گر پایه سهم بیمهشیز * فران

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

 بستری فوق تخصصی 1
لب، آنژیوپالستی قلب، پیوند ریهه، پیونهد های دیسک ستون فقرات(، قاستثنای جراحی)به عمال جراحی مغز و نخاع)جراحی تومورهای بدخیم(، اَ درمان جراحی سرطان

 و مغز استخوان اعضا)مرتبط با جراحی تومورهای بدخیم(، پیوند  کبد، گامانایف قلب، پیوند
200،000،000 300،000،000 

 بستری عمومی 2

سهاعت بسهتری در بخه   شه )با بیشهتر ا   daycareشدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود عمال جراحی به شرط بستریهای درمانی بیمارستانی و اَهزینه
ههای دیسهک سهتون فقهرات، جراحی ۀ)پیوند قرنیه، ویترکتومی و دکولمان رتین و...، بهه غیهر ا  رفهی عیهوک انیسهاری(، هزینه غیراورژانس(، آنژیوگرافی قلب، چشم

)داروههای اختصاصهی  درمانیهای شهیمیمین هزینههأته ای(،ی و تخلیههشین، کورتهاژ )تشخیصهی، درمهانالپاراسیوپ، گامانایف )تومورهای خوش خیم(، انواع سنگ
داروههای صهرع، (، ههاآنداروههای اختصاصهی درمهانی  یا)بستری های خاص و بیماری MSنواع رادیوتراپی، ادرمانی اعم ا  بستری و سرپایی(، درمانی، شیمیشیمی

 ، پروتز، اوروتِزچشم تزریق آواستین هر دو ه لوسمی،اختصاصی بیماران تاالسمی، هموفیلی و دیالیزی و بیماران پر

100،000،000 150،000،000 

 (1) خدمات پاراکلینییی 3

ی، انهواع آندوسهیوپی، انهواع اکهو آرآاسین، دانسیتومتری، انواع ماموگرافی، انواع رادیولوژی، انواع امتیانواع سی و...(، BT عدی دندانبُانواع اسین )ا جمله اسین سه
نقاط مختلف بهدن،  RF، )تیروئید و سینه( آندوسونوگرافی، FNAای، ردیوگرافی، سیستوسیوپی، کولونوسیوپی، خدمات میمل بر اقدامات تشخیصی پزشیی هستهکا

GDX ،پاکیمتری ،IOL MASTER  ،مانومتری، پلتیسموگرافی، پنتاکم ،HRT  تزریهق ،IVIGلگریجز غربهابهه ، رینوسهیوپی، رکتوسهیوپی، سهونوگرافی، 
 سومنوگرافی، ایمونوتراپی، توپوگرافی، کایروبرکنیک، پلیاسترس اکو، الیترومیوگرافی مثانه

15،000،000 15،000،000 

 (2) خدمات پاراکلینییی 4

، ههولتر V.E.P.Sتسهت (، آنژیهوگرافی چشهم، سهنج  تهراکم اسهتخوان، تمپهانومتری، ...)نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز و تست ور ش، اسپیرومتری، نوارنگاری
تست آلرژی، تست اورو  ، متاکولین و...(،DELCO )اسپیرومتری، بادیباکس، های تنفسیگیری میدان بینایی(، تست، پریمتری چشم )اندا هOCTمانیتورینگ قلب، 

، ICG، توپهوگرافی چشهم، Brain mappingشهنوایی،  بررسی عصبکاردرمانی و گفتاردرمانی، سنجی، دینامیک، ادیومتری، تمپانومتری، ارگواسپیرومتری، بینایی
SMART PLUG ،ORB SCAN انواع ،CT مشاوره، اورژانسآنژیوگرافی، فیزیوتراپی ، 

10،000،000 10،000،000 

5 
  اعمال مجا  سرپایی

 (3) پاراکلینییی

بهه تمهام مربوط ۀاستثنای رفی عیوک انیسهاری چشهم( و هزینهی و همچنین بهکیست و لیزردرمانی )در موارد غیر یبای ۀختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلی
ها، خهدمات درمهانی ماننهدک شیسهتگی ۀعهالی بیمه شهورای ۀگر توسهط دبیرخانههای بیمههشده به سا ماناعالم عمال جراحی مجا  سرپایی مندرج در کتاک تعرفه واَ

کانفواسهین، انترپیهون، درمهان  فوندوسهیوپی، آوردن جسم خارجی فرورفته در گوشهت، کشهیدن نهاخن،بیرونانواع پانسمان، گیری، انواع گچ گذاری،ها، آتلدررفتگی
بینهی، تزریهق در  آوردن جسم خارجی ا  گوش وتامپونمان، شیافتن آبسه کف دهان، شاال یون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون ریزی بینی شامل سو اندن وخون

 ، سمعک، پاپ اسمیرلداخل مفاص

6،000،000 8،000،000 

 10،000،000 10،000،000 قلب شناسی، ژنتیک پزشیی، انواع رادیوگرافی، نوارهای تشخیص پزشیی، انواع پاتولوژی، آسیبانواع آ مای  پاتولوژی آ مای  6

 5،000،000 ههههه انواع غربالگری جنین غربالگری جنین 7

 30،000،000و  25،000،000 20،000،000و  10،000،000 دیوپتر و باالتر باشد  3چشم  هر ۀچشم به شرط اینیه شمار رفی عیوک انیساری لیزیک 8

 آمبوالنس 9
نی درمها مراکز تشخیصهی و دیگریا نقل و انتقال بیمار )در  مان بستری( به  های پزشیی که به بستری در بیمارستانشهری برای فوریتبین شهری وآمبوالنس داخل

 طبق دستور پزشک منجر شود
 2،000،000 و 1،500،000 1،500،000 و 1،000،000

 50،000،000 30،000،000  ایمان اعم ا  طبیعی و سزارین ۀحداکثر سقف تعهدات سالیانه هزین  ایمان   10

 5،000،000 3،000،000 گر پایه( و خدمات اورژانس در موارد غیربستری س فهرست داروهای مجا  کشور صرفاً ما اد بر سهم بیمههای ویزیت، دارو )براساحداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه خدمات اورژانس و ویزیت و دارو   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
 50،000،000 هههههههههههه

 3،000،000 هههههههههههه های عینک طبی و لنز تماس طبی حداکثر سقف تعهدات سالیانه هزینه عینک   13

 پزشییدندان 14
قبهل و پهس ا  عمهل  opgبها ارائهۀ عیهس   کشی، روک  دندان، جراحهی لثهه، روت کانهال، پروتهزگیری، عصببیل کشیدن، پُرکردن، جرما ق پزشییدندانهزینۀ 
  عمال  یباییدست دندان و اَ ایمپلنت، ارتودنسی، یاستثنابه

 7،500،000 هههههههههههه

 13،488،000 7،020،000 نفر( 1000نام بی  ا  )درصورت ثبتسالیانه  ۀحق بیم
 407،224 407،224 ریال برای هر نفر 80،000،000مبلغ ه با سقف بهعمر و حادث ۀپوش  بیم برای هر نفر ۀحق بیم


