
 فرانشیز سرپائی  فرانشیز بستری مدارک مورد نیاز نوع بیمه
 

 بیمه سالمت

 

کارمندی + سایر 

اقشار + ایرانیان + 

 سالمت

بیمارانی که در بخش اورژانس بستری 

هستند و یا از اورژانس به بخشها 

 ارجاع شده اند .

 سال ( 2کپی دفترچه دارای اعتبار + دو برگ دفترچه ) دفترچه عکس دار باالی 

نوزادان فاقد دفترچه کپی شناسنامه یا گواهی والدت ، معرفی نامه بیمه ، کپی دفترچه والدین ) در 

 بیمه سالمت هم پدر و هم مادر (

 دارو

 

10%  

 

 %10 خدمات

بیمارانی که مستقیم در بخشها 

 ادمیت شده اند . ) بیماران الکتیو (

 % 30حداکثر  %10 دارو بستری در دو برگ دفترچه توسط پزشک معالجکپی دفترچه دارای اعتبار + دستور 

 %10 خدمات

 % 30حداکثر  %10 دارو سال جهت بیماران سرپایی غیر اورژانس دفترچه شامل کد ارجاع 2دو برگ دفترچه + کپی دفترچه عکسدار باالی  روستایی

 %30 خدمات

 % 30حداکثر  %10 دارو کپی دفترچه والدین –جهت نوزادان فاقد دفترچه کپی شناسنامه یا گواهی والدت  –سال  2دو برگ دفترچه + کپی دفترچه عسکدار باالی  روستایی ارجائی

 %5 خدمات

 

 

 

                       

 

 

 

 تامین اجتماعی

 2دفترچه های فاقد عکس کودکان تا 

 سالگی

 % 30حداکثر  %10 دارو کپی دفترچه والدین با تاریخ اعتبار÷ دو برگ دفترچه ÷ اعتبار  کپی دفترچه با تاریخ

 %10 خدمات

نوزاد بستری شده بالفاصله پس از 

 تولد

 % 10حداکثر  %10 دارو کپی گواهی والدت نوزاد÷ دو برگ دفترچه مادر ÷ کپی دفترچه با تاریخ اعتبار 

 %10 خدمات

 22تبعی جنس مذکر باالی  بیمه شده

 سال

 % 30حداکثر  %10 دارو دو برگ دفترچه÷ کپی اشتغال به تحصیل ÷ کپی دفترچه با تاریخ اعتبار 

 %10 خدمات

بیمه شده تبعی جنس مونث باالی 

 سال18

 % 30حداکثر  %10 دارو دوبرگ دفترچه÷ کپی صفحه اول و دوم شناسنامه ÷ کپی دفترچه با تاریخ اعتبار 

 %10 خدمات

استفاده از دفترچه بیمه شده تبعی –عکس دار بودن پرونده برای کودکان باالی یک سال ÷ دو برگ دفترچه ÷ کپی دفترچه با تاریخ اعتبار  وظیفه و کارکنان نیروهای مسلح

 سال25سال و در صورت محصل بودن و یا دانشجو بودن تا20جنس مذکر تا

 

 رایگان

 

10% 

استفاده از دفترچه بیمه شده تبعی –عکس دار بودن پرونده برای کودکان باالی یک سال ÷ دو برگ دفترچه ÷ کپی دفترچه با تاریخ اعتبار  جانباز

 سال25سال و در صورت محصل بودن و یا دانشجو بودن تا20جنس مذکر تا

 

 رایگان

 

 رایگان

 


