
 1961-69)عادی( بیمه تکمیلی درمان دانشگاه عالمه طباطبائی در سال  1طرح شماره 

 نوع پوشش بیمه  ردیف
میسان تعهدات ساالنه هر 

 نفر )ریال(

1 

جثزاى ّشیٌِ ّای تغتزی ٍ جزاحی در تیوارعتاى ٍ هزاکش جزاحی هحذٍد ٍ آًضیَ گزافی قلة، دیغک عتَى 

ّای ؽیوی درهاًی تِ ؽزط تغتزی ؽذى، رادیَ تزاپی، اًَاع عٌگ ؽکي تزای فقزات، گاهاًایف، جثزاى ّشیٌِ 

 ّز ًفز

022,222,222 

2 
خاع)تِ اعتثٌاء دیغک افشایؼ عقف تعْذات عاالًِ تزای اعوال جزاحی عزعاى، هغش ٍ اعقاب هزکشی ٍ ً

 ( گاهاًایف، قلة، پیًَذ ریِ، کثذ،  کلیِ ٍ هغش اعتخَاى عتَى فقزات
022,222,222 

 02,222,222 جثزاى ّشیٌِ ّای سایواى اعن اس عثیعی ٍ عشاریي 3

4 
جثزاى ّشیٌِ ّای عًََ گزافی ) تِ اعتثٌاء ًاٌّجاریْای جٌیٌی ٍ غزتالگزی( هاهَ گزافی، اًَاع اعکي ٍ عی 

 تی اعکي، اًَاع آًذٍعکَپی، اکَ کاردیَ گزافی، اعتزط اکَ، اکَ اعکي، ام آر آی ٍ داًغیتَ هتزی
02,222,222 

5 
جثزاى ّشیٌِ ّای تغت ٍرسػ، ًَار عضلِ، عقة، هغش، آًضیَ گزافی چؾن، تغت ؽٌَای )ادیَ هتزی(، تغت 

 تیٌایی )اپتَهتزی(، ًَار هثاًِ، َّلتز هاًیتَریٌگ قلة
02,222,222 

6 
لیپَم، تخلیِ جزاحی ّای هجاس عزپایی هاًٌذ ؽکغتگی ّا ، گچ گیزی، تخیِ، ختٌِ، کزایَ تزاپی اکغیشیَى 

 کیغت ٍ لیشر درهاًی )تِ اعتثٌاء سیثایی(، تیَتغی
00,222,222 

 02,222,222 دیَپتز یا تیؾتز تزای ّز دٍ چؾن در عال 3عقف تعْذ ّشیٌِ ّای هزتَط تِ رفع عیَب اًکغاری چؾن  7

8 

پاتَلَصی یا جثزاى ّشیٌِ ّای خذهات آسهایؾگاّی ؽاهل آسهایؾْای تؾخیـ پشؽکی )تِ اعتثٌاء چکاج( 

آعیة ؽٌاعی ٍ صًتیک پشؽکی تِ اعتثٌاء آسهایؾْای هزتَط تِ ًاٌّجاریْای جٌیي تِ ؽزط اعتفادُ اس عْن 

 ٍ فیشیَتزاپی لةتیوِ گز اٍل، اًَاع رادیَ گزافی، ًَار ق

02,222,222 

9 
خذهات اٍرصاًظ در  ز عْن تیوِ گز اٍل( ٍ ؽغتؾَی گَػ،جثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ ٍیشیت دارٍ ) هاساد ت

 هَاقع غیز تغتزی
02,222,222 

 0,222,222 عال یک تار( 2جثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ خزیذ عیٌک عثی ٍ لٌش تواط عثی تزای ّز ًفز) ّز  11

11 
جثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ دًذاًپشؽکی ) ؽاهل خذهات کؾیذى، جزم گیزی، تزٍعاص، تزهین پز کزدى درهاى 

 ریؾِ ٍ رٍکؼ(
02,222,222 

 02,222,222 جثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ خزیذ عوعک 12

 0,222,222 جثزاى ّشیٌِ ّای ارٍتش تال فافلِ تعذ اس عول جزاحی تِ تؾخیـ پشؽک هعالج ٍ تاییذ پشؽک تیوِ گز 13

 022,222,222 ًفز( 1111جثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ اعضاء عثیعی تذى ) تزای گزٍّْای تاالی  14

15 
ًفز اس تیوِ  11جذٍل فَق( تا احتغاب تٌذ هذکَر جْت  1پَؽؼ هاساد تز عقف تعْذ تیوارعتاًی ) تٌذ 

 ؽذگاى تا هعزفی کتثی تیوِ گذار تا عقف
022,222,222 



16 
ًفز اس تیوِ  11جذٍل فَق( تا احتغاب تٌذ هذکَر جْت  2پَؽؼ هاساد تز عقف تعْذات اعوال جزاحی ) تٌذ 

 ؽذگاى  تا هعزفی کتثی تیوِ گذار تا عقف 
022,222,222 

17 
دیَپتز یا تیؾتز تزای ّز دٍ چؾن در عال  3ذ ّشیٌِ ّای رفع عیَب اًکغاری چؾن عْپَؽؼ هاساد تز عقف ت

 ًفز اس تیوِ ؽذگاى  تا هعزفی کتثی تیوِ گذارتا عقف  11جْت 
02,222,222 

18 
(، GIFT- ZIFT-ITSC-IUIجثزاى ّشیٌِ ّای هزتَط تِ پَؽؼ ًاسائی ٍ ًاتارٍری ؽاهل اعوال جزاحی هزتثظ )

 ًفز اس تیوِ ؽذگاى تا هعزفی کتثی تیوِ گذار 11جْت   IVFهیکزٍ ایٌجکؾي ٍ 
 از محل تعهدات زایمان

 جثزاى ّشیٌِ دارٍ ّای تیواریْای خاؿ )ؽاهل ام اط، تاالعوی، ّوَفیلی، دیالیش(  19
از محل تعهدات 

 بیمارستانی

21 
 0,222,222 ّشیٌِ آهثَالًظ داخل ؽْزی

 0,222,222 ّشیٌِ آهثَالًظ تزٍى ؽْزی

 022,222 درصد 02حق بیمه ماهیانه هر نفر با احتساب مالیات)ریال( با فرانشیس 

 

 

 

 

 


