
 (9911-9911نسخ و شسایط پوشش بیمه های تکمیلی دزمان  دانشگاه عالمه طباطبائی دز سال )

 تعهدات بیمه گس: بیمه گس دز اشاء  انجام تعهدات بیمه گراز متعهد است هصینه دزمانی بیمه شدگان زا مطابق جدول ذیل جبسان نماید:
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1 

ػزٍق  وليِ ٍ، راديَتزاپي، آًضيَگزافي للة،  ، خزاحي، ؽيوي درهاًي ّاي تغتزي خثزاى ّشيٌِ

 ديغه عتَى فمزات ّشيٌِ ػول ٍ Day Careدر تيوارعتاى ٍ هزاوش خزاحي هحذٍد ٍ ..خزاحي.

دارٍّاي پيًَذي  تؾخيقي لَاسم ٍ تخليِ اي ٍ وَرتاص .عَختگي،ٍاًَاع عٌه ؽىي 

، تاعزي للة، گاهاًايف عيتَآًضيَگزافي، اػوال خزاحي الپاراعىَپي، َّلتز للة، اعتٌت للة،

اًَاع ليشر درهاًي تِ  ،اًَاع تيواري ّاي رٍهاتَلَصي عال ٍتاالي ّفتادعال(7)سيز ّوزاُ تيوار

تغتزي )پزٍتش ٍتؼَيض  تدْيشات هقزفي حيي خزاحي ٍ خزاحي آى دارٍّا ٍ اعتثٌاء سيثايي،ٍ

افغزدگي، تزن اػتياد ( ، واؽت حلشٍى ،  ، ل( تيواراى اػقاب تِ اعتثٌاء ) عايىَتيههفق

 حادثِ يا تَهَر (  "خزاحي فه ) فزفا

 11 ًاهحذٍد

2 

)  خثزاى ّشيٌِ تيوارعتاًي ؽؼ ػول خزاحي هْن ؽاهل : للة، هغش ٍ اػقاب هزوشي ٍ ًخاع

هغش اعتخَاى، خزاحي عزعاى  ريِ ٍ پيًَذپيًَذ وليِ،  تاعتثٌاء ديغه عتَى فمزات( گاهاًايف،

ّپاتيت  msًارعاي وليِ،  ،دياليش ،تيواري ّاي خاؿ ٍ فؼة الؼالج هاًٌذ تاالعوي، ّوَفيلي

 پارويٌغَى ، وتًََهي

 

 

 

m,s ، عزعاى ، پارويٌغَى 

 11 ًاهحذٍد

 11 ًاهحذٍد  خثزاى ّشيٌِ ّاي سايواى عثيؼي ٍ ػول عشاريي 3

4 
خثزاى ّشيٌِ ّاي هزتَط تِ پَؽؼ درهاى ًاسائي ٍ ًاتارٍري سٍخيي ، ّشيٌِ ّاي تؾخيـ درهاًي ٍ 

 ivf، هيىزٍايٌدىؾي ٍ  iui  ،icsi  ،ziftدارٍيي ٍ اػوال خزاحي 
 11 ًاهحذٍد



5 

اًَاع   هاهَگزافي، ،ٍغزتالگزي ) تارداري سًاى ( عًََگزافيّشيٌِ پاراوليٌيىي گزٍُ اٍل ؽاهل 

، تقَيزتزداري اًَاع راديَگزافي ٍ ،هىٌت تزاپي ،َعيتي اًَاع عي تي اعىي، اعىي،

پٌتاون  تَپَگزافي، ٍاوَوارديَگزافي  ، ام آرآي،، ولٌَعىَپياًَاع آًذٍعىَپيروتَعىَپي. 

پاويوتزي واًفَاعىي، داًغيتَهتزي، اًَاع تغت تٌفغي، ، وَتز پٌتاون. اعتزط اوَ داپلز هغشي

ًَارللة خٌيي، تغت ، ؽؼ عاػت اس تغت ريِ پزداخت ّشيٌِ تغتزي ووتز تغت تزاون اعتخَاى،

عي تي آًضيَ  ،وَليَعىَپي فًَذٍعىَپي، ،، عيغتَعىَپيعة ّغتِ اي، هاهَ پالعتي وزايَ،

 الىتزٍ اًغفالَگزافي، فيثز اعىي،  گزافي، آًضيَاعىي للة، اًَاع تغت تيٌايي عٌدي، ؽان ٍي،

 11 ًاهحذٍد

6 

(، ًَار PFT–، تغت تٌفغي )اعپيزٍهتزيريِتغت ٍرسػ، تغت ّشيٌِ پاراوليٌيىي گزٍُ دٍم ؽاهل 

، ًَارهثاًِ )عيغتَهتزي يا عيغتَگزام(، (EEG)، ًَارهغش (NCV)، ًَارػقة (EMG)ػضلِ 

خزهگيزي گَػ  ، ؽغتؾَ ٍ عٌدي، َّلتزهاًيتَريٌگ للة، آًضيَگزافي چؾن عٌدي، تيٌايي ؽٌَايي

تغت خَاب ، تغت اعتزط ّشيٌِ  )عزعاى هثاًِ( حداهت، تَاى تخؾي، bcgٍ  تشريك دار

ًمؾِ هغشي، تغت تؼادل، تشريك داخل هفقل،   ،ًَرٍ فيذته ، اٍرصاًظ) گفتار درهاًي، واردرهاًي

توپاًَهتزي، تزًٍىَوزافي ٍ تيلت،  هتاوَليي، تغت هتاوَليي، تادي تاوظ، َّلتز فؾار خَى، تغت

 ، پلتيغوَگزافي تغت پَعتي، ؽاالسيَى، ريٌَ هاتَهتزي،  اروَاعپيزٍهتزي

 11 ًاهحذٍد

7 

 تخيِ، ختٌِ، گيزي، گچ ،دررفتگي، ؽىغتِ تٌذي گي ٍؽىغتؽاهل  عزپائي  ّشيٌِ خزاحيْاي هداس

تخليِ تغت ّاي ويغت ، آهًَيَعٌتشَعي هغش اعتخَاى، تي تيَپغي،اوغيشيَى ليپَم،  ،وزايَتزاپي

اًَاع تشريمات، در آٍردى هيخچِ، تزداؽتي سگيل ٍ خال  ، خارج وزدى خغن خارخي،ويغت

خولِ  خْت درهاى تدشء هَ، پَعت سيثايي( ، اًَاع پاًغواى اس ") فزفا  ليشردرهاًي  فزيشوزدى

پاج اعويز،  عًَذاص، عاوؾي اوغيضى تزاپي،تگي درهاى عَخ ،پاًغواى سخن تغتز، تاس وزدى گچ

 ارسياتي پيظ هيىز  عَساًذى تاهپًَاد، درهاى خًَزيشي تيٌي ٍ

 11 ًاهحذٍد

 11 6.111.111 واط عثيٌش تل ػيٌه عثي ٍ ّشيٌِ فزم ػيٌه ؽاهل خزيذ 8



 

 

9 

)تؼييي  آسهايؼ ّاي آهيٌاعٌتش ،ّشيٌِ ّاي وليِ  آسهايؾات )تذٍى چىاج( لثل ٍحيي تارداري

ًارعايي ّاي خٌيي( پاتَلَصي عٌذرٍم يا آعية ؽٌاعي ٍآسهايؼ صًتيه پشؽىي خٌثِ درهاًي 

ًَارللة، فيشيَتزاپي، تيواري ّا ٍ ًاٌّداري ّاي  ، آسهايؼ تؾخيـ پشؽىي، وايزٍپزاوتيه

 خٌيي 

 11 ًاهحذٍد

11 

اٍرصاًظ رٍاى پشؽه ( خذهات ، فَق تخقـ ،تخققي ،) ػوَهي ّشيٌِ ّاي ٍيشيت پشؽىاى

 تدَيش خارخي تا دارٍ پشؽه ٍ .هؾاٍرُ ّاي پشؽىي ٍدرهاًي، وليِ دارٍّاي وِ عثك تاييذ

 خذهات تغتزي اٍرصاًظ                                                                    ّشيٌِ تغت خَى تاتت تيواراى دياتتي ٍ، پشؽه هتخقـ

 11 ًاهحذٍد

11 
تدَيش هتخقـ گَػ ٍ حلك ٍ تيٌي، غيز  دٍگَػ تا خزيذ عوؼه خْت ّز ّشيٌِ ّاي هزتَط تِ

 ديديتال 

 11 ًاهحذٍد

12 

ووزتٌذ عثي،  خثزاى ّشيٌِ ارٍتش )تَاًثخؾي اسخولِ ػقا، ٍاوز، ٍيلچز دعتي، وپغَل اوغيضى،

ؽقت  خَراب ٍاريظ، ؽاًِ تٌذ، لَس تٌذ،  ،دهپايي عثي گزدًثٌذ عثي، تؾه هَاج ،وفؼ عثي،

ؽىن تٌذ عثي ( تا در خَاعت پشؽه هتخقـ ٍ عثك تؼزفِ  ،هچ تٌذ ، آرًح تٌذ، وزعت عثي ،تٌذ

 ّالل احوز

 11 ًاهحذٍد

13 

خزاحي لثِ  دعت ، ايوپلٌت(، خذهات دًذاًپشؽىي ؽاهل ارتَدًغي ) ػىظ لثل  الشاهي اعت 

ًين دعت دًذاى هقٌَػي ٍصلِ اي وؾيذى ػقة وؾي پزوزدى رٍت واًال  دًذاى هقٌَػي ٍ

) تزاعاط تؼزفِ اي هحاعثِ ٍ پزداخت هي عخت  خزاحي ًغح ًزم ٍ تزٍعاص خزهگيزي رٍوؼ تزهين 

 (گزدد پزداخت هي تيوِ گزاى ايزاى هحاعثِ ٍ ؽَد وِ عالياًِ عٌذيىاي 

21.111.111 11 

14 

 پشؽه تؾخيـ تِ وِ هَاردي در چؾن اًىغاري ػيَب رفغ تِ  هزتَط خزاحي ّاي ّشيٌِ خثزاى

 ّز تيٌايي ًمـ هغلك لذر خوغ يا آعتيگوات دٍرتيٌي، تيٌي،  ًشديه درخِ گز تيوِ هؼتوذ

 2ّز تزاي تاؽذ تيؾتز يا ديَپتز 3(  آعتيگوات ًقف ػالٍُ تِ دٍرتيٌي يا تيٌي ًشديه درخِ) چؾن

 چؾن

 11 ًاهحذٍد 

15 
آهثَالًظ هٌدز تِ ّشيٌِ ّاي 

 تغتزي

 1 ًاهحذٍد درٍى ؽْزي

 1 ًاهحذٍد تزٍى  ؽْزي



 

 

 

 

ّشيٌِ ّاي دًذاى پشؽىي تز اعاط تؼزفِ اي هحاعثِ ٍ پزداخت هي ؽَد وِ عالياًِ عٌذيىاي تيوِ گزاى ايزاى تا  (1تبصره

تٌظين ٍ تِ ؽزوتْاي تيوِ اتالؽ هي وٌذ ٍ ّوچٌيي در فَرت تؾخيـ ٍ فالحذيذ پشؽه هؼتوذ  ، ّواٌّگي ؽزوت ّاي تيوِ

تز ضزٍرت هؼايٌِ تيوار خْت پزداخت ّشيٌِ هزتَعِ درّزهمغغ سهاًي هؼايٌِ تيوار تَعظ دًذاًپشؽه هؼتوذ تيوِ  هثٌي تيوِ گز

 ّوىاريْاي السم را تؼول آٍرًذ.تيوِ ؽذُ ٍ تيوِ گذار هَظف اًذ در ايي خقَؿ  گز الشاهي اعت ٍ

ؽذُ تا  اس تاالتزيي ّشيٌِ تَافك ًوي تَاًذ عشاريي( -خقَؿ ّشيٌِ ّاي سايواى )عثيؼي  گز در عمف تؼْذ تيوِ (2تبصره 

 گز تداٍس وٌذ ّاي عزف لزارداد تيوِ تيوارعتاى

 ( ّا تيوارعتاىدر  عال )  71ٍ تاالتز اس عال  7سيز ّشيٌِ ّوزاُ افزاد  (3تبصره 

اًتمال تيوار تِ   ٍ ؽذُ در هزاوش درهاًي ٍ يا ًمل  ؽذى تيوِ تِ تغتزي ّاي پشؽىي هؾزٍط  ّشيٌِ آهثَالًظ ٍ عايز فَريت( 4تبصره 

 درهاًي عثك دعتَر پشؽه هؼالح -عايز هزاوش تؾخيقي

 سايرشرايط

 

همقز حادثِ تاؽذ تا ارائِ هذارن هَرد ًياس اس خولِ گشارػ در هَرد حادثِ تقادف تا ٍعائظ ًمليِ چٌاًچِ تيوِ ؽذُ  (1تبصره 

 ًيزٍي اًتظاهي خوَْري اعالهي ايزاى ّشيٌِ ّاي درهاًي عثك هفاد لزارداد تزرعي ٍ پزداخت هي ؽَد .

دُ غيزلاتل چٌاًچِ تيوِ ؽذُ ، همقزحادثِ ٍ فالذ گَاّيٌاهِ هؼتثز هتٌاعة تا ٍعيلِ ًمليِ تاؽذ ّشيٌِ ّاي درهاًي ًاهثز (2تبصره 

 پزداخت هي تاؽذ.

 .چٌاًچِ تيوِ ؽذُ سياى ديذُ تاؽذ، ّشيٌِ ّاي درهاى ٍي هي تايغت اسعزيك همقز حادثِ خثزاى گزدد (3تبصره  


