
 

 شرح تعهدات )هر فرد(
سقف 

 1تعهدات 

سقف 

  2تعهدات

اعوال خراحی هرتَط تِ ظرطاى ، هغس ٍ اعفاب هرکسی ٍ ًخاع) تِ اظتثٌاء دیعک ظتَى فمرات( خراحی للة ٍ عرٍق، پیًَذ ریِ ، پیًَذ 
 ICDکلیِ، پیًَذ کثذ، پیًَذ هغس اظتخَاى،  ایٌترًٍؽٌال،

001,111,111  001,111,111  

 هر فرد   هر فرد 

، ؼیوی درهاًی ) تسریمی ، دارٍیی ، خَراکی ٍ غیرُ(   Day Careخثراى ّسیٌِ ّای تعتری، خراحی در تیوارظتاى ٍ هراکس هحذٍد 
عوَهی ٍ خراحی دیعک ظتَى فمرات، الپاراظکَپی، تیواریْای رادیَتراپی ، آًصیَ گرافی للة، گاها ًایف، اًَاع ظٌگ ؼکي ، اعوال خراحی 

آب هرٍاریذ، درهاى تیواری ّای خاؾ )تاالظوی، ّوَفیلی، دیالیسی، ام اض، اًَاع  ، لَز لرًیِ،PDTاعفاب ٍ رٍاى، اختالل خَاب، لیسر 
 ظرطاى( ؼاهل کلیِ ّسیٌِ ّا )دارٍ ٍ ظایر خذهات( تِ ـَرت ظرپایی ٍ تعتری

01,111,111  
 هر فرد  

011,111,111 
 هر فرد  

ّسیٌِ آهثَالًط خْت خاتدایی تیوار هؽرٍط تِ ایٌکِ هٌدر تِ تعتری ؼذى تیوِ ؼذُ در تیوارظتاى 
 گردد.

  0,011,111  0,011,111 داخل ؼْر

  0,111,111  0,111,111 خارج ؼْر

  01,111,111  00,111,111 خثراى ّسیٌِ زایواى اعن از طثیعی ٍ ظساریي ، کَرتاش

   0101110111   0101110111 جبران هسینه مربوط به تشخیص و درمان نازایی و نا باروری ) زوج(

 یا تیؽتر تاؼذ ترای دٍ چؽن)ّر فرد(دیَپتر  3رفع عیَب اًکعاری چؽن )لیسیک( چٌاًچِ ترآیٌذ ًمؿ تیٌایی ّر چؽن 
 *)پرداخت ّسیٌِ فَق هٌَط تِ تاییذ پسؼک هعتوذ تیوِ گر لثل از اًدام خذهت هی تاؼذ(

01,111,111  00,111,111  

اکَکاردیَگرافی، اظترض اکَ، اظکي للة  ، MRIاًَاع ظًََگرافی، هاهَگرافی، اًَاع اظکي، اًَاع آًذٍظکپی، فلَرٍظکپی، ظی تی اظکي، 
، اًَاع رادیَلَشی، TCDداًعیتَهتری)ظٌدػ تراکن اظتخَاى(، خذهات هکول تر الذاهات تؽخیفی، پسؼکی ّعتِ ای )رادیَایسٍتَج(، 

OPG ،،ًَار عضلِ، ًَار عفة، ًَار هغس ،  (آًذٍظکَپی، تعت ٍرزغ، تعت آلرشی، تعت تٌفط )اظپیرٍهتریانواع  اظکي ظِ تعذی دًذاى
، ًَار هثاًِ، ظیعتَهتری یا ظیعتَگرام، ؼٌَایی ظٌدی،  اٍدیَهتری، تررظی عفة ؼٌَایی، تیٌایی ظٌدی، تعییي هیذاى تیٌایی، تررظی 

،  َّلترهاًیتَریٌگ عفة تیٌایی،  اًذازُ گیری لرًیِ چؽن، ًَار چؽن، اکَچؽن، آًصیَگرافی چؽن، تعت اٍردیٌاهیک، توپاًَهتری، اپتَهتری
 فؽار خَى، گفتار درهاًی، کاردرهاًی –للة 

ّر گًَِ آزهایػ تؽخیؿ پسؼکی ) تِ خس چکاج(، پاتَلَشی یا آظیة ؼٌاظی ٍ شًتیک پسؼکی، ًَار للة، ًَار للة خٌیي، تؽخیؿ 
هاًَهتری،  لیسر چؽن ، فًَذٍظکَپی، لیسر ًاٌّداریْای خٌیي ، فیسیَتراپی، کَلًََظکَپی، کایرٍپراکتیک،  تسریك داخل چؽن،  پاکیوتری، 

تراپی، پاج اظویر، اعوال هداز ظرپایی، ؼکعتگی ّا، در رفتگی، آتل گیری، اًَاع گچ گیری، ختٌِ، تخیِ، کرایَتراپی تیرٍى آٍردى خعن 
فتِ در گَؼت، کؽیذى خارخی در ًعح ًرم، تیرٍى آٍردى تَهَرّای ظطحی خَغ خین، ترداؼتي هیخچِ، کؽیذى ًاخي، خراحی ًاخي فرٍر

ت تخیِ، کرایَتراپی، آتعِ، اکعیسیَى لیپَم، تیَپعی، تخلیِ کیعت، لیسر درهاًی، ؼعتؽَی گَغ، پٌتاکن، تَپَگرافی، پریوتری ، کلیِ الذاها

 –ظوعک )آًالَگ  ، Smart Plug-ICG-ORB SCAN، طة هکول،  ٍ خذهات اٍرشاًط تفَرت ظرپایی، ّواًصیَم، اًترٍپیَى
 دیدیتال(

 

 

01,111,111 
 هر فرد    

 

 

00,111,111 
 هر فرد     

خثراى ّسیٌِ ٍیسیت پسؼکاى تر اظاض تعرفِ ٍزارت تْذاؼت ٍ درهاى ، تسریمات ٍ ظرم، ّسیٌِ دارٍی هفرفی تر اظاض دظتَر 
 پسؼک ٍ طثك فارهاکَپِ ایراى

0,111,111  
     هر فرد 

0,111,111 

     هر فرد  

 ّسیٌِ ّای دًذاًپسؼکی + ایوپلٌت ٍ ارتَدًعی کلیِ خثراى 
0,111,111  

  هر فرد 

01,111,111 

  هر فرد  

 فرین( ، لٌس طثی  –عیٌک طثی)ؼیؽِ 
0,111,111  

 هر فرد  

0,111,111  
 هر فرد  


