
 
 

 بسمه تعالی

 

 :قابل توجه همکاران محترم ایثارگر

و  سرپرست خانوار آنها در حال حاضر شاغل در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همکارانی شامل طرح فوق میگردند که

جانباز، ) بوده و توسط مدیریت توسعه سازمان و نیروی انسانی به عنوان ایثارگر تهران خدمات بهداشتی درمانی

، در غیر اینصورت مشمول (در حکم کارگزینی به عنوان ایثارگر معرفی شده باشند)د نمعرفی گرد (خانواده شهدا آزاده،

 . تعهدات پوشش های بیمه تکمیلی ایثارگران نمی باشند و باید از طرح های بیمه ای ویژه کارکنان استفاده نمایند

 
 

 افراد واجد شرایط ثبت نام بیمه درمان تکمیلی در طرح طالیی ایثارگران
 

شامل )آنها  به همراه خانواده تحت تکفل( با هر درصدی)شاغل در دانشگاه جانبازان تعیین درصد شده  .1

 (و فرزندان همسر والدین،

 (و فرزندان همسر شامل والدین،)آنها  خانواده تحت تکفلبه همراه ل در دانشگاه آزادگان شاغ  .2

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  دانشگاه مجموعه ، در صورت اشتغال به كار در و فرزندان شهدا همسر والدین، .3

 .درماني تهران

تمام وقت در  لیبه تحص  كهي تو در صور سال 52سن تا  ایثارگرفرزندان ذکور تحت تکفل کارکنان  :1تبصره

 .سال 03با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا سن اشتغال داشته باشند،  يموسسات عال ایدانشگاه  

در صورت تمایل به بیمه  ،(شاغل در دانشگاه شهدای فرزندانپدر و مادر، همسر و )خانواده شهدا  :5تبصره 

 (ریال 532333مبلغ ماهیانه )را  آنها مكمل هزینه بیمهمي بایست ، (پدر، مادر، فرزند و همسر) خانواده خودنمودن 

 .اه در این خصوص تعهدی ندارددانشگ و پرداخت نمایند

باید ثبت نام  طرح عادیشامل طرح ایثارگران نبوده و در  همکاران رزمنده، بسیج ،برادر و خواهر شهید :0تبصره 

 .نمایند

 

 

 

 



 
 

 :قابل توجه همکاران گرامی 

خواهر ، برادر، دختران عقد و یا ازدواج کرده، افراد تحت تکفلی که مراحل قانونی تکفل را طی ننموده اند، و 

در صورت ثبت نام وطبق مقررات بیمه مرکزی افرادیکه شرایط فوق را نداشته باشند، شامل بیمه نمی شوند 

ه درمانی ، هزینه آنها باز پس گرفته حق بیمه آنها عودت داده نمی شود، و در صورت دریافت هر گونه هزین

 .خواهد شد

 

  که پرداخت آن بر عهده  .ریال می باشد 2330333حق بیمه طالیی ویژه ایثارگران ماهیانه

 .حسابداری واحد محل خدمت می باشد

 

  ( دانشگاه ایثارگرانویژه )طرح طالیی  جدول پوشش های 

 

 فرانشیز و توضیحات سقف تعهدات برای هر بیمه شده تعهدات

 هزینه های بیمارستاني

 ندارد سقفبدون  جراحي های تخصصي

 ندارد بدون سقف درمان طبي و سایر اعمال جراحي

 ندارد 000/000/22 ( طبیعي ،سزارین )زایمان

هزینه های تشخیصي، درماني و ) هزینه های درمان نازایي و ناباروری 
 برای هریك از زوجین(دارویي

 ندارد 000/000/22

ویزیت وخدمات  تمام موارد با احتساب دارو و)هزینه های پاراكلینیكي
 (اورژانس

 ندارد بدون سقف

با تائید انجمن حمایتي  -ندارد بدون سقف هزینه های تهیه اعضاء طبیعي پیوندی
 مربوطه

دیوپتر  3هزینه رفع عیوب انكساری چشم با حداقل درجه نقص بینایي
 برای هر چشم

 ندارد ریال000/000/2

 الیر 000/000/1 داخل شهر  آمبوالنس
 ریال 000/000/1خارج شهر 

 ندارد

 هرسال یكبار  -ندارد  ریال000/000/1 عینك ولنز طبي 

 -ندارد بدون سقف اروتز و پروتز

 فقط در مراكز طرف قرارداد -ندارد 000/000/6 خدمات دندان پزشكي


