
 (1398-99قرارداد )توضیحات مربوط به طرح بیمه همگانی 

بهره مندی کارکنان )اعم از هیئت علمی، رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی( از خدمات  تعریف طرح بیمه همگانی:

تا سقف تعهدات  و های تابعه دانشگاه به صورت رایگانبیمارستانبه استثنای موارد زیبایی( در )تشخیصی و درمانی 

  .قرارداد

 

از محل سرانه امکانات رفاهی  ریال بابت تمام کارکنان مذکور، 170،000حق بیمه این طرح به مبلغ مبلغ حق بیمه: 

 .ارکنان به صورت رایگان خواهد بوددانشگاه پرداخت خواهد گردید و بهره مندی از پوشش های این طرح برای ک

بهره مندی از پوشش های طرح طالیی و نقره ای همانند سنوات گذشته، مبلغ  جهتدر صورت تمایل کارکنان دانشگاه 

ن به اخت مابقی آریال( از حق بیمه قابل پراخت بیمه شده اصلی کسر خواهد گردید و پرد 170،000این سرانه رفاهی ) 

 عهده کارکنان خواهد بود. 

 طبق جدول ذیل می باشد: 98-99مبلغ حق بیمه قرارداد 

حق بیمه بیمه شدگان تبعی تماما به عهده پرسنل می باشد و سرانه رفاهی تنها به خود کارکنان تعلق خواهد *

 گرفت. 

 

 

 

 نوع طرح
 افراد تحت پوشش

 مبلغ حق بیمه  
مبلغ پرداختی از محل سرانه 

 رفاهی

مبلغ پرداختی کارمند به 

 ازای هر ماه 

 طرح طالیی
 ریال 2،230،000 ریال 170،000 ریال  2،400،000 بیمه شده اصلی) کارکنان(

 ریال 2،400،000 0 ریال 2،400،000 بیمه شده تبعی

 طرح نقره ای
 ریال 410،000 ریال 170،000 ریال 580،000 بیمه شده اصلی)کارکنان(

 ریال 580،000 0 ریال 580،000 بیمه شده تبعی

 طرح همگانی
 0 ریال 170،000 ریال 170،000 بیمه شده اصلی)کارکنان(

 ریال 170،000 0 ریال 170،000 بیمه شده تبعی



های هزینه ،علوم پزشکی تهران مراکز درمانی دانشگاه ها وبیمارستان در صورت مراجعه بهمراکز قابل استفاده: 

به صورت رایگان  تا سقف تعهدات تحت پوشش، (های پایهمهاستفاده از بی )در صورت بیمه شده تحت پوششدرمانی 

 .خواهد بود

می بایست توسط وی  درمانی های هزینه به مراکز درمانی خصوصی، بیمه شده طرح همگانی در صورت مراجعه 

محاسبه  تعرفه دولتیکرد طبق پرداخت شود و با ارائه مدارک هزینه های پرداخت شده به شرکت بیمه دی؛ مبلغ هزینه

 خواهد شد.  بازپرداختو به بیمه شده 

 :افراد واجد شرایط عضویت در طرح بیمه همگانی 

 تکفلبه همراه افراد تحت طرحی( و یقراردادی، مانیپی، رسمهیئت علمی، ) شاغل )خانم یا آقا( کارکنان هیکل .1
 .آنها )همسر، فرزندان، پدر و مادر(

ریال، تماما به عهده خود  170،000هر نفر در هر ماه مبلغ )پرداخت حق بیمه افراد تبعی به ازای 
 پرسنل می باشد (

 درمانبیمه در عضویت امکان(  مسلح نیروهای و درمانی خدمات اجتماعی، تامین)  پایه بیمه فاقد افراد: تبصره
 .ندارند را تکمیلی

به عضویت در طرح همگانی، پرداخت  Kدر صورت تمایل نیروهای شرکتی، پزشک خانواده و ضریب  .2
 باشد. بیمه تماما به عهده خود بیمه شده میحق

 شرط به و باشند پدر یا اصلی شده بیمه تکفل تحت پایه بیمه دفترچه دارای که) تکفل تحت ذکور فرزندان .3

 عالی موسسات یا دانشگاه در وقت تمام تحصیل به صورتیکه در و سال 25 سن تا کارکنان( همسر نداشتن

  .سال 30 تا تحصیل به اشتغال گواهی ارائه با باشند، داشته اشتغال

  پوشش بیمه ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایان سال قرارداد ادامه
 .داشتخواهد

 مستندات و معتبر مدارک ارائه و گذاربیمه معتمد پزشک تشخیص به( کلی و جزئی) دائم افتاده کار از فرزندان .4

 .مرتبط

یا  اصلی شده بیمه تکفل تحت پایه بیمه دفترچه و همسر نداشتن به مشروط کارکنان )دختر( اناث فرزندان   .5
 (باشد پدر

 .کارکنان مادر پدر و .6
 .تولد از بدونوزادان کارکنان  .7
 مهیب دییبا تا ؛باشندنان آکه قانونا تحت تکفل  )بیمه شده اصلی( کارکنان یجسم و یفرزاندان معلول ذهن .8

 بود.تحت پوشش خواهند یسن تیبدون محدود، گذار

در هر از زمان قرارداد، که خالف این موارد اثبات شود، پوشش بیمه ای بیمه شده لغو و حق  .9

شود؛ همچنین خسارت های دریافتی در طول این مدت بیمه پرداختی به وی عودت داده نمی

 بیمه عودت داده شود. می بایست توسط بیمه شده به شرکت

 



 دول تعهدات طرح همگانیج

 بازپرداخت هزینه های درمانی صرفا بر اساس تعرفه درمانی بخش دولتی اعالمی از وزارت بهداشت و درمان (شرح ) ردیف
سقف تعهدات 

 ریال
 فرانشیز

1 

رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب  انواع  هاي بستري، جراحي، شيمي درماني )بستري و سرپايي(،هزينه

به  Daycareتبصره: اعمال جراحی  Daycareسنگ شكن در بیمارستان ومراكز جراحی محدود 

شود كه مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت بعد از عمل در مراكز درمانی، كمتر از هایی اطالق میجراحی

و هزینه ها به جز زایمان سال در بیمارستان 70سال و باالی  7یك روز باشد. هزینه همراه افراد زیر 

 ساعت ،تزریق اوستین وتست خواب6بستری و اورژانس كمتر از 

100.000.000 
30 

 درصد

2 
، مغز و اعصاب مركزی و نخاع ) به استثنای دیسك ستون فقرات(،گامانایف، هزينه اعمال جراحي اصلي

 (1با احتساب بند سرطان )قلب، پیوند كبد، پیوند مغز استخوان و جراحی 
200.000.000 

30 

 درصد

 

ام -انواع آندوسكوپی –انواع اسكن  -ماموگرافی  -سونو غربالگری -شامل : انواع سونوگرافی 1 پاراکلينيکي

 - سی تی آنژیوگرافی-هزینه های پزشكی هسته ای-انواع آنژیوگرافی)بجز چشم و قلب( - -آرای انواع اكو

 ICG- IOL-  پاكیمتری و كلیه تستهای بینایی سنجی -انتروپیون -كانفواسكن  -فوندسكوپی  -پنتاكم 

master –HRTانواع اسكوبی با یا بدون بیهوشی 

 -شامل: هزینه های مربوط به تست ورزش ، تست آلرژی، تست تنفسی)اسپیرومتری 2پاراکلينيکي 

PFT) نوارعضله(EMG )نوارعصب ،(NCV)،نوارمغزنوار چشم ،گوش   با سوزن،(EEG) نوارمثانه ،

)سیستومتری یاسیستوگرام (، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، آنژیوگرافی چشم وهولترمانیتورینگ قلب 

رینو  -ارگواسپیرو متری  -پلتیسموگرافی تیلت-بادی باكس -تمپانومتری -دانستیومتری -وفشارخون 

 PFT  برونكوگرافی و تست متاكولی -ماتومتری 

-بخیه و كشیدن بخیه-ختنه-گچ گیری-، شكستگی ودررفتگی هاي مجاز سرپاييانواع جراحي

تخلیه كیست ولیزردرمانی )به استثنای رفع عیوب انكساری  -بیوپسی  -اكسیزیون لیپوم-كرایوتراپی

درمان خونریزی بینی و -پاپ اسمیر-تزریق داخل مفصل)دارو وتزریق( -كشیدن ناخن  -دیدچشم( 

اف ان ای تیروئید -كافتن آبسه و درناژ وسایر موارد مشابه در مطب و مراكز بهداشتی سوزاندن تامپوناد و ش

تست های ارزیابی پیس -و پونكسیون مایع نخاع و كمری سیتولوژی -بیوپسی مغز استخوان –و سینه 

 آمونیوسنتز)پروسیجر(شستشوی گوش -میكر

آسیب  -پاتولوژی -: )به استثنا چكاپ ( ژنتیك پزشكی ودرمانی   هزينه تمام خدمات آزمايشگاهي

 آزمایشهای غربالگری و آمونیوسنتز  -انواع رادیوگرافی و نوار قلب و هزینه های رادیولوژی -شناسی

 كم توان هزینه انواع فیزیوتراپی،انواع كایروپراكتیك،انواع بازتوانی های قلبی ولیزر درمانی

 مانیگفتار درمانی، كاردر

 درصد30 10.000.000



3 
های پزشكی مشروط به بستری شدن بیمه شده در و سایر فوریت شهر  هاي آمبوالنس داخلهزينه

  درمانی طبق دستور پزشك معالج-مراكز درمانی و با نقل و انتقال بیمار به سایر مراكز تشخیصی
 1ر000ر000

30 

 درصد

4 
های پزشكی مشروط به بستری شدن بیمه شده در و سایر فوریت هاي آمبوالنس خارج از شهرهزينه

 درمانی طبق دستور پزشك معالج-مراكز درمانی و با نقل و انتقال بیمار به سایر مراكز تشخیصی
 1ر000ر000

30 

 درصد

 

 

 

 


