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برای هر فرد  1044-1041جدول تعهدات ساالنه بیمه درمان تکمیلی کارکنان شاغل دانشگاه مراغه سال 

 بیمه شده )ارقام به ریال(

 سقف تعهد

 (طرح الف )

 سقف تعهد

 (طرح ب)

 تاًیعخثزاى ّشیٌِ ّای تغتزی، دارٍیی ٍ اػوال خزاحی ػوَهی ، تخققی ٍ فَق تخققی تیوار -1

 للة، پیًَذ خزاحی للة ٍ ػزٍق، پیًَذ اػوال خزاحی هغش ٍ ًخاع،  درهاى خزاحی عزعاى، ؽاهل:

ذ ولیِ ٍ ٌعثیؼی پیًَذی هاً ٍ خزیذ اػضاء هغش اعتخَاى ریِ، پیًَذوثذ، پیًَذ ولیِ، دیالیش هشهي، پیًَذ

تاًی ٍ اػوال خزاحی تِ ّای درهاى ٍ تیوارع اًدوي حوایتی هزتَعِ(، خثزاى ّشیٌِ تا تاییذ )فزفاً ....

، آًضیَگزافی للة ٍ عایز Day Careهزاوش خزاحی هحذٍد  ؽزط تغتزی ؽذى در تیوارعتاى ٍ

تِ  لَس لزًیِ ٍ... دوَلواى رتیي، آًضیَگزافی ّا، اػوال خزاحی چؾن )پیًَذ لزًیِ، ٍیتزروتَهی،

 گاهاًایف، اراعىَپی،الپ اعتثٌای خزاحی ّای رفغ ػیَب اًىغاری( ّشیٌِ ػول دیغه عتَى فمزات،

پزٍتش در حیي  )تغتخَاب(، پلی عَهًََگزافی وارعتاى ٍ هزاوش خزاحی هحذد،یاًَاع عٌگ ؽىي در ت

)در هَاردی وِ تِ ػٌَاى ػول خزاحی سیثایی ًثاؽذ(، تؼَیض  فَرت ٍ تیٌی خزاحی فه، خزاحی،

تأهیي ّشیٌِ ّای  عایىَس، خثزاى ّشیٌِ ّای تغتزی فاس حاد تیواریْای رٍاًی ًظیز افغزدگی ٍ هفقل،

خثزاى  عزپایی( تغتزی، دارٍیی تیواریْای خاؿ ٍ ؽیوی درهاًی)دارٍّای تشریمی ٍ غیز تشریمی،

رهاتیغن، اًَاع عزعاى ٍ ؽیوی درهاًی تغتزی ٍ  ّای دارٍیی وَلیت هؼذُ ٍ رٍدُ، ّشیٌِ

تزی تیواراى اػقاب ٍ للثی ٍ ػزٍلی، فزع، ّشیٌِ تغ دیاتت، ،MS عزپایی)رٍػ ّای هزعَهَ ًَیي(،

تیواریْای خَد  عَختگی، ایذس، وتًََهی، پغَریاسیظ، پاتزویٌغَى، ّیا ًَرٍپایی، رٍاى، تیواری

پلی هیَسیت،  ،ALS،MLS)اسخولِ  تیواریْای ضؼف ػقة ػضلِ تاالعوی هاصٍر، ّوَفیلی، ایوٌی،

هَارد تغتزی، خزاحی ّای تشریك علَلْای تٌیادی ٍ عایز هَاردی وِ هؾوَل  عٌذرم دٍؽي ٍ...(،

درهاى ٍ وتاب  99خزاحی ّای تخققی ٍ فَق تخققی عثك هَارد هٌذرج در آییي ًاهِ  ػوَهی،

 اعت. )تؼزیف ؽذُ در ٍسارت تْذاؽت( ارسػ ّای ًغثی

د ًیاس تزای َرِ خزاحی ّایی اعالق هی ؽَد وِ هذت سهاى هت DAY Care اػوال خزاحی :1تثقزُ

 عاػت ٍ ووتز اس یه رٍس تاؽذ. 6در هزاوش درهاًی تیؾتز اس هزالثت ّای تؼذ اس ػول 

 :خثزاى ّشیٌِ ّوزاُ افزاد تِ ؽزط تغتزی ؽذى در تیوارعتاى ٍ یا تدَیش پشؽه هؼالح هزتَط 2تثقزُ

 : ّشیٌِ عیتَپالعوی )اًحزاف تیٌی( در فَرتی وِ ّوزاُ تا ریٌَپالعتی فَرت گزفتِ تاؽذ. 3تثقزُ

زداخت خَاّذ تَد وِ ػول اًحزاف عپتَم ٍ ػول خزاحی عیتَپالعوی تا فزفاً در ؽزایغی لاتل پ

 گزافی لثل اس ػول تِ تأییذ پشؽه هؼتوذ تیوِ گز رعیذُ ٍ تیوِ پایِ پزداخت ًوایذ.

 پَؽؼ تذٍى عمف تزای دٍ ًفز تا هؼزفی وتثی تیوِ گذار. :4تثقزُ 

 000،000،800 تذٍى عمف



 خذهات درهاًی ٍ عزپایی، درهاًی غیز تیوارعتاًی )پاراولیٌیىی(،خثزاى ولیِ ّشیٌِ ّای تؾخیقی -2

اًَاع عًََگزفی  )تِ اعتثٌاء چىاج( آسهایؾْای تؾخیـ پشؽىی ٍ خذهات آسهایؾگاّی

اًَاع اعىي ٍ عی تی اعىي ، پیت  هاهَگزافی، )عًََگزافی غزتالگزی ٍ ًاٌّداریْای خٌیٌی ٍ ...(،

تغت آلزصی،  داًغیتَهتزی، اًَاع اوَ، آرای، اًَاع ام َعىپِی،اًَاع وَلًَ اًَاع آًذعىَپی، اعىي،

ًَار للة  ًَار گَػ، ًَار هثاًِ ٍ للة، ًَار ػقة، ًَار هغش، اًَاع ًَار ػضلِ، تغت اػقاب ٍ رٍاى،

)للة ٍ فؾار  تیٌایی عٌدی، َّلتزهاًتَریٌگ ؽٌَایی عٌدی، آًضیَگزافی چؾن، ًَار لٌذ، خٌیي،

 ختٌِ، )تاس وزدى ٍ تغتِ وزدى(، ؽىغتگی تیٌی، گچ گیزی ی،ؽىغتگی ٍ دررفتگ خَى(،

 لیشر درهاًی )تِ اعتثٌاء سیثایی ٍ رفغ ػیَب اًىغاری چؾن(، تیَپغی، اوغیشیَى لیپَم، وزایَتزاپی،

)لیشر  اًَاع فیشیَتزاتی رادیَلَصی، رادیَتزاتی، اًَاع رادیَگزافی، تخلیِ تا تزداؽت )سویغت ٍ آتغِ(،

آسهایؼ ّای پشؽىی  ًوپاًًَوتزی، ،IVPتَپَگزافی، ؽَن ٍیَتزاتی، هگٌت تزاپی، (،فیشیَتزاپی ...

درهاى خًَزیشی تیٌیؾاهل عَساًذى  تیزٍى ارٍدى خغن خارخی اس ًغح ًزم، واپیلزٍعىَپی، ّغتِ ای،

 ؽىافتي آتغِ وف دّاى، تیزٍى آٍردى خؾن خارخی اس گَػ ٍ تیٌی ٍ عایز هَارد هؾاتِ، تاهپًَواى،

 َّؽثزی سگیل ٍ خال )تِ اعتثٌاء سیثایی(،وؾیذى ًاخي، تزداؽتي هیخچِ، آٍردى پیي،تیزٍى 

ّشیٌِ ّای اٍرصاًظ در هَارد تغتزی ٍ غیز  تغت اٍرٍدیٌاهیه، تخیِ ٍ وؾیذى تخیِ ، دًذاًپشؽىی،

تغت تٌفغی  تظ تیٌایی)اپتَهتزی(، تادی تاوظ، ارگَاعپیزٍهتزی، اًَاع تغت ریِ، آهیٌَعٌتش، تغتزی،

غزتالگزی  اًَاع آسهایؼ )صًتیه ٍ هَلىَلی،پاتَلَصی، آًالیش پیظ هیىز، آعپیزٍهتزی، َار ػضلِ،ً

تشریمات، تشریك داخل هفقل،تشریك داخل ضایؼِ تِ خش سیثایی ٍ تشریك تیواراى خاؿ  تارداری ٍ ...(، 

 عزم،ٍفل  ٍ تخققی، تشریك آهپَل ّای ػادی تِ خش سیثای، تشریك خَى، PRPاًَاع  در هغة،

 ،PDDتغت پَعتی تَتزوَلیي یا تغت پَعتی هاًتَ پاج اعویز، عزم تزاتی، پاًغواى، ٍاوغیٌاعیَى،

خذهات هىول تز  ؽغتؾَی گَػ )خٌثِ درهاًی تا تؾخیـ پشؽه هؼتوذگَػ،حلك ٍ تیٌی(،

 Brain Mappingعیٌِ، ٍ تیزٍئیذ FNA هاًَهتزی، پاویوتزی، آًذٍعًََگزافی، الذاهات تؾخیقی،

الىتزٍهیَگزافی  آتل گذاری، ریٌَعىَپی، پلیغوَگزافی، وایزٍپزاوتیه، پٌتاون، ،V.E.P.S تغت 

 )هتاوَلیي(، )تغت آعتَگزافی (،LPپًَىغَى هایغ هغشی ًخاػی) ًاخٌه چؾن، ؽاالسیَى، هثاًِ،

تغت حاهلگی ، تیَ فیذته ، فقذ خَى ، عیغتَعىَپی ، فًَذٍعىَپی ، اًتزیپَى ، وٌَ اعىي ، واًفز 

 ،DELCO   ،ORB SCAN، SMART PLUGاعىي ، وَتز پٌتاون ، روتَعىَپی ، 

IOLMASTER ، HRT ،ICG،NSIP  واردرهاًی ، گفتار درهاًی ، گفتار درهاًی ًاؽی اس واؽت ،

،   SRTدؼ تزاون اعتخَاى ، عٌدؼ ؽٌَائی )ادیَهتزی، توپاًَهتزی ، حلشٍى ، تَاى تخؾی ، عٌ

SDS ،PTA  )تزرعی ػقة تیٌائی ،، پزیوتزی ،OCT   ِوَتزیشاعیَى ، اعتزط اوَ، عًََگزافی ع ،

تؼذی ، ّشیٌِ اوغیضى، اوغیضى تزاپی، وپغَل اوغیضى ، عٌذرم داٍى ، ًَرٍ فیذته ، الىتزٍ وَتز، 

، ) هاًٌذ تلَن ػقثی ٍ غیزُ(  RF، اػوال درهاًی تا اعتفادُ اس   IUD گذاؽتي ٍ تیزٍى آٍردى

اعىلزٍتزاپی ٍریذّای ػومی، اسى تزاپی، لیگاؽَر، رٍاى درهاًی ٍ عایز خذهات ٍ تَرٍعتَهی ٍ 

 .تؼْذات تٌذ فَق لاتل پزداخت اعتوَلَعتَهی ٍ هَارد هؾاتِ فزفا خْت تیواراى خاؿ اس هحل 

  

 000،000،200 تذٍى عمف



ای ٍ عمظ خٌیي لاًًَی،  ّای سایواى اػن اس عثیؼی، عشاریي، وَرتاص تؾخیقی، وَرتاص تخلیِ ِخثزاى ّشیٌ – 3

 درفَرت تؾخیـ پشؽه هؼالح

000،000،80 000،000،60 

ّای تؾخیقی، درهاًی، دارٍئی ،  ّای عزپایی ٍ تیوارعتاًی درهاى ًاسائی ٍ ًاتارٍری )ّشیٌِ خثزاى ّشیٌِ – 4

 خزاحی ٍ اًَاع فزیش( تزای ّزیه اس سٍخیي 

000،000،80 000،000،60 

خثزاى ّشیٌِ ٍیشیت پشؽه ػوَهی، تخققی، فَق تخققی ٍ وارؽٌاعاى پزٍاًِ دار )عثك تؼزفِ ّای  – 5

 ٍسارت تْذاؽت(

000،000،20 000،000،15 

خثزاى ّشیٌِ ّای دارٍّای ایزاًی ، خارخی ٍ دارٍّای گیاّی دارای هدَس ٍسارت تْذاؽت  لاتل تَسیغ اس  -6

 ؽثىِ دارٍخاًِ ّای هداس ) هاساد تزعْن تیوِ گز اٍل ( 

: دارٍّای ایزاًی ؽاهل دارٍّای در تؼْذ تیوِ ّوگاًی ٍ فذدرفذ حك فٌی، دارٍّای خارج اس  1تثقزُ 

تاؽٌذ ٍ دارٍّای خارج اس فارهاوَپِ وؾَر وِ خٌثِ  وگاًی وِ داخل فارهاوَپِ وؾَر هیفارهاوَپِ تیوِ ّ

 ؽه هؼالح هزتَط شدرهاًی داؽتِ تاؽٌذ تا تدَیش پ

 : ّشیٌِ دارٍّای هىول ) دارای خٌثِ درهاًی ( تا تدَیش پشؽه هتخقـ هزتَط  2تثقزُ 

 تاؽٌذ تا تدَیش پشؽه هتخقـ هزتَط ِ: دارٍّای خارخی درفَرتی وِ هؼادل داخلی ًذاؽت 3تثقزُ 

000،000،25 10،000،000 

 000،000،7 000،000،9 / اپتَ هتزیغتهخثزاى ّشیٌِ ػیٌه عثی ٍ لٌش عثی تواعی )عخت ٍ ًز( تَعظ چؾن پشؽ – 7

خثزاى ّشیٌِ ّای خزاحی لیشیه هزتَط تِ رفغ ػیَب اًىغاری ّزچؾن در هَاردی وِ تِ تؾخیـ  – 8

گز )لثل اس ػول( درخِ ًشدیه تیٌی، دٍرتیٌی، آعتیگوات یا خوغ لذر هغلك ًمـ تیٌائی  پشؽه هؼتوذ تیوِ

 دیَپتز یا تیؾتز تاؽذ . 3ّزچؾن 

000،000،25 000،000،15 

خثزاى ّشیٌِ ّای آهثَالًظ ٍ عایز فَریتْای پشؽىی هؾزٍط تِ تغتزی ؽذى تیوِ ؽذُ در هزاوز درهاًی ٍ  – 9

یا اًتمال تیوار )در سهاى تغتزی( تِ عایز هزاوش تؾخیقی ٍ درهاًی عثك دعتَر پشؽن هؼالح ٍ اًتمال تیوار اس هٌشل 

 تِ تیوارعتاى ٍ تالؼىظ داخل ؽْزی / تزٍى

000،000،6 000،000،4 

 پزداخت ّشیٌِ ّای ولیِ اػوال دًذاى پشؽىی  – 10

 ّای دًذاًپشؽىی تزاعاط تؼزفِ اػالهی عٌذیىای تیوِ گزاى ایزاى خَاّذ تَد. : هحاعثِ ّشیٌِ 1تثقزُ 

وؾی ٍ رٍوؼ ٍ  ّای دًذاًپشؽىی ارائِ رادیَگزتافی لثل ٍ تؼذ فزفا در هَارد ػقة : در ّشیٌِ 2ًثقزُ  

ییذ أّای هزتَط تِ ارتَدًغی ٍ ایوپلٌت خْت ت ٍِ تزهین تیؼ اس عِ دًذاى ٍ ّشیٌ 1،2،3لذاهی تزهین دًذاًْای 

 گز الشاهیغت. پشؽه هؼتوذ تیوِ

000،000،30 000،000،20 

، ػقا، ٍاوز ، خَراب ٍاریظ )وَتاُ ٍ تلٌذ( ، هچ تٌذ عثی (ثزاى ّشیٌِ ّای آرًٍش ٍیلچز )ػادی ٍ تزلیخ – 11

ساًَتٌذ عثی، ووزتٌذ عثی، آتل ؽىن تٌذ عثی، تزیظ، تؾه  ،گزدًثٌذ عثی )ًزم ٍ عخت( ،)آتل دار ٍ پل دار(

 (خزیذ ٍعایل تَاًثخؾی ٍ ارتَپذی )ّوِ هَراد تِ تؾخیـ پشؽه هؼالح هزتَط  ،هَاج

000،000،30 000،000،20 

ّای  تؼزفِ تزاعاط ٍ گز تیوِ پشؽه تأییذ ٍ هزتَط حوایتی اًدوي ییذأت تا )فزفاً تذى هقٌَػی اػضای ْیِت -12

 ٍسارت تْذاؽت(
000،000،30 000،000،30 

 000،000،10 000،000،10 تزای ّز گَػ )تا تؾخیـ پشؽه هتخقـ هؼالح هزتَط( دیدیتال ٍ َّؽوٌذ( شیٌِ عوؼه )هؼوَلی،ّ -13

 .سال و باالتر دانشگاه هیچ گونه هزینه ای پرداخت نخواهذ کرد 06توجه: برای افراد باالی 


