
  



 شرايط ثبت نام بيمه تكميل درمان دانشگاه صنعتي اصفهان
 

 2طرح در ريال و  10.71111. مبلغ 1طرح براي هر نفر در با احتساب ماليات بر ارزش افزوده درصد و 11با فرانشيز ثبت نام  ماهيانه هزينه -1

  است. يالر 7011111 مبلغ

 شود. ندان كاركنان مرد با شرايط زير انجام ميرزثبت نام ف -2

o  سال به شرط عدم اشتغال به كار 22فرزندان مجرد پسر تا 

o  سال 22سال و در خصوص دانشجويان مقطع دكترا تا  22ه گواهي اشتغال به تحصيل تا سن ارايفرزندان مجرد پسر با 

o .فرزندان دختر در صورت عدم ازدواج مي توانند تحت پوشش قرار گيرند 

سال و با شرايط خاص )اشتغال به تحصيل و عدم ازدواج( ثبت نام با هماهنگي  01فرزندان پسر تا سن در صورت اشتغال به تحصيل  استثناء:

 نجام مي شود.ا با پرداخت حق بيمه كامل )بدون سهم دانشگاه( بين بيمه گر و بيمه شده اصلي به همراه ارايه گواهي اشتغال به تحصيل

 ان زن با شرايط زير انجام مي شود.ثبت نام كاركن -0

o در )همسر، فرزندان، پ تمامي افراد خانوادهمي توانند خود،  به غير از اعضاي خانواده كاركنان زن در صورت تمايل به ثبت نام هر كدام از

 را ثبت نام نمايند. و مادر(

 پرداخت مي شود.كاركنان مرد و زن سهم دانشگاه براي  به عنوان بيمه حقمبلغ  درصد 21 -4

  شود. پرداخت ميكاركنان مرد و توضيحات آن به  2مطابق بند فرزندان(  )همسر، خانوادهسهم حق بيمه  درصد 21 -2

 كامل توسط بيمه شده اصلي پرداخت شود.هم حق بيمه خانواده )همسر و فرزندان( كاركنان زن بايد به صورت س -2

 .سهم حق بيمه )پدر و مادر( كاركنان زن و مرد بايد به طور كامل توسط بيمه شده اصلي پرداخت شود -7

 دانشگاه پرداخت خواهد شد.توسط  ،حق بيمهسهم درصد  21 صالحذيمادر كاركنان توسط مراجع  در صورت اثبات تكفل پدر و :استثناء

 موارد قابل توجه

معتمد  مي شود با تاييد پزشكن انجام كه در مطب پزشكا ( ريه و ... تست اكو، مانند) رداخت فاكتورهاي آن قسمت از خدمات پزشكيپ .1

 باشد. مي پرداخت  گر قابل بيمه

 تگياهي( كه در دفترچه بيمه درماني توسط پزشك معالج تجوز شده باشد، براساس نرخ مصوب وزرا -درماني )شيمياييهزينه داروهاي  .2

 بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شرح زير قابل بررسي و پرداخت مي باشد.

o رت اداشته و جنبه درماني توسط پزشك معالج تجويز شده باشد، بر اساس نرخ مصوب وز هزينه داروهاي خارجي كه مشابه توليد داخلي

 بهداشت و درمان آموزش پزشكي قابل بررسي و پرداخت مي باشد.

o باشد. هزينه داروهاي خارجي كه توليد داخلي نداشته و جنبه درماني دارند. در صورت تجويز پزشك متخصص قابل بررسي و پرداخت مي 

o بر اساس نرخ مصوب وزرات  دشورنگ ، آب مقطر،آنژيوكت، ست سرم، اسكاپ وين، كه جزو ملزومات دارويي محسوب مي هزينه س

 بهداشت و درمان و آموزش پزشكي همراه نسخه دارويي پزشك قابل بررسي و پرداخت مي باشد.

o ند قابل بررسي و پرداخت مي باشد.هزينه كليه داروهاي توليدداخل كه توسط پزشك معالج تجويز شده و جنبه درماني دار 

o  و  انه قابل بررسيور شدن نسخه صرفاً به مهر داروخمهو م داروهاي گياهي بشرط تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيهزينه

 .پرداخت مي باشد

o  باشد.خت ميبررسي و قابل پرداد شوداخل و خارجي كه جنبه درماني داشته و توسط پزشك متخصص تجويز توليد داروهاي ويتامينه هزينه 

o  داروها و فراوردها ي مكمل غير قابل پرداخت مي باشد.هزينه 

o  قابل مشاهده است:زير نشاني در ليست مراكز درماني تحت پوشش      
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