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1 

جراحی   مراکز  و  بیمارستان  در  جراحی  و  بستري  هاي  و    –هزينه  کرونی  )عروق  قلب  آنژيوگرافی 
بدن( اعضاء  سرپايی(    -ساير  و  )بستري  درمانی  قلب  -شیمی  پالستی    -راديوتراپی  -آنژيو 

چاقی مفرط، افتادگی پلک، نواع ترمیم پلک، انواع سنگ شكن در   -پروتز-ماسترابیس-آنژيوپالستی  
محدود   جراحی  مراکز  و  فقرات DAYCARE بیمارستان  ستون  ديسک  ،جراحی  ،الپاراسكوپی 

نظیر ويژه  مراقبتهاي  بخش  در  بستري  هزينه  تراپی،  چشم  ccu,icu،اوزون  و  ايزوله  اطاق   ،
چشم،   ته  درمانی،  )لیزرتراپی  سلول  بستري((،  )سرپائی،  رتین  دکولمان  و  ويترکومی  قرنیه، 

پريشی،    MRCPسوختگی، روان  بیماريهاي  درمان  جهت  بستري  هزينه  پائی،  سر  پین  ،کشیدن 
زير   افراد  همراه  باالي    10هزينه  و  اتاق    70سال  هزينه  و  موارد  درساير  و  بیمارستانها  در  سال 

 معالج خصوصی به تشخیص پزشک

 %10 نامحدود 

2 

هزينه هاي جراحی تخصصی و فوق تخصصی و بیماريها از جمله جراحی مغز اعصاب، نخاع و ستون 
فقرات،کلیه جراحی هاي قلب ،چشم شامل پیوند قرنیه، ويترکتومی و دکولمان رتین، انواع سرطان، 

دن از جمله  قلب،  ،پیس میكر، پیوند کلیه ،پیوند اعضاي طبیعی ب  MSگامانايف، هموفیلی، ديالیز ،
ريه، کبد، مغز استخوان و... داروهاي شیمی درمانی، پروتز، داروهاي پیوندي ،  داروهاي سرطان ،  
داروهاي هموفیلی ، هرگونه درمان و داروهاي بیماريهاي خاص )تلقی شده توسط وزارت بهداشت و  

ارستان يا کلینیكها، هزينه  کلیه موارد مربوط به مراحل درمان ( با  بستري يا  بدون بستري در بیم
 هاي  حق العمل پزشک و لوازم مصرفی

 %10 نامحدود 

3 

 .iut درمان ناباروري و نازايی )شامل هزينه هاي تشخیص و دارويی( انواع راهكارهاي مربوطه شامل
Gifi. pgd   ITSE-IVF-IUI-GIFT- ZIFT    و میكرو اينجكشن ، کورتاژ قانونی و سقط جنین

 و... قانونی 
 %10 نامحدود 

 %10 نامحدود  وغیره هزينه هاي مربوط به زايمان اعم از طبیعی، سزارين و سقط جنین 4

5 

تامین هزينه هاي پاراکلینیكی گروه اول  شامل انواع هزينه هاي داخل مطب و مراکز درمانی مانند  
اسكن، انواع آندوسكوپی، ام آر آي،  انواع سونوگرافی، ماموگرافی، راديوتراپی ،انواع اسكن و سی تی  

رکتوسكوپی، طب فیزيكی، سیتوسكوپی،  انواع راديوگرافی با و    IVPاکوکارديوگرافی، اسپیرومتري،
بدون ماده حاجب، راديوگرافی دندان وغیره مثل غیر قلبی بجز چشم، پزشكی هسته اي، اديومتري، 

ايتومتر  اسمیر،  پاپ  پاکیمتري،  گوش،  شستشوي  پريمتري، اپتومتري،  پزشكی،  ژنتیک  ي، 
میكر، پیس  تست،EECPتوپوگرافی،پنتاکم،  انواع   ،تیلت  مفصلی،  درون  تزريقات  رکتوسكپی، 

 راديولوژي، پانورکس، سیستوسكوپی،  

)بجزقلب(  آنژيو  انواع  اورژانس،  هزينه  دانسیومتري،  تمپانومتري،  الكترومیوگرافی،  راديومتري، 
تشخیصی   بیما  -الپاراسكوپی  )بجزسايكوتیک(،آرتروسكوپی،  درمانی،  روان  و  اعصاب  ري 

هولترمانیتورينگ  فريزکردن،  تنفسی،  تست  ريه،  تست  سرطان،  تست  بیوپسی،  کولونوسكوپی، 
، بیوپسی تحت سونوگرافی، TILT، تست   FALL TEST  وHCG،HMGوهزينه هاي داروئی مانند

و   تنفسی)اسپیرومتري  تشخیصی  خدمات  آمینوسنتز،  تشخیصی  ،  (PFT)تست  خدمات 
عصبی هدايت  و  تجهیزات (EEG)الكتروانسفالوگرافی  ،(EMG NCV)الكترومیلوگرافی  مثانه،  نوار   ،

وخدمات تشخیصی و پرتو پزشكی چشم مانند اپتومتري،پريمتري، بیومتري، مانو متري، فوتو تراپی،  
از موارد عمل هاي   شاالزيون و پنتاکم، هزينه هاي درمان بیماريهاي پوستی و عملهاي مربوطه )بغیر

روانكاوي   میپذيرد،  انجام  دربیمارستان  شدن  بستري  بدون  که  لیزرتراپی  و  درمانی  لیزر  زيبايی(، 
 وکلیه موارد فوق اعم از انجام داخل مطب و غیره 

 %10 نامحدود 

6 
هزينه هاي پاراکلینیكی گروه سوم شامل هزينه جراحی مجاز سرپائی از جمله: شكسته بندي ، گچ  
گیري و بازنمودن گچ ، هرنوع در رفتگیها ،پین گذاري و خارج کردن پین ، ختنه، بخیه و کشیدن 
برداشت   يا  ،تخلیه  ، کرايوتراپی  ،شستشوي گوش  ،پانسمان  لیپیوم  اکسیزيون  ناخن،  ، کشیدن  آن 

 %10 نامحدود 



یست، لیزردرمانی، هزينه هاي بیوپسی، مسمومیت ، هزينه هاي بستري سرپائی در مطب پزشک و  ک
 بیمارستان 

7 

هزينه هاي پاراکلینیكی گروه دوم شامل تست ورزش، نوار عضله، نوار  قند، تست قند، نوار عصب،  
فیزيوتراپی چشم،  آنژيوگرافی  نوارقلب،  روشها  (PT)نوارمغز،  انواع  آنو  نوين  ،  (ST)،گفتاردرمانیي 

تست  (OT)کاردرمانی  ، قلب  باطري  شارژ  قلب،  هولترمانیتوريک  استخوان،  تراکم  سنجش،  تست   ،
ريه، اپتومتري، تست تنفسی، تست آلرژي،تست خواب، شنوائی سنجی، بینائی سنجی، روان سنجی،  

 تشخیص پزشک به یامشاوره و تست روانشناسی،تست هیپنوتیزم، استرس اکو،وسايرتستهاي موردن
 معالج 

 %10 نامحدود 

8 

هزينه ويزيت پزشک عمومی و تخصصی و فوق تخصص ،روانپزشک و ويزيت هرگونه خدمات مرتبط  
با امور پزشكی و کلیه کارشناسان پروانه دار، توانبخشی و هزينه داروهاي تجويز شده توسط پزشک 

پروانه دار در ويزيت يا دفترچه بیمه يا آزاد اعم  عمومی، متخصص، فوق تخصص و کلیه کارشناسان  
 از داروهاي ايرانی، خارجی، گیاهی وغیره 

 %10 نامحدود 

ريال 5/ 000/000 هزينه عینک طبی و لنز تماسی طبی بدون استثنا )به صورت طرح خانوار(  9  10% 

10 
هاي جراحی مربوط به  هزينه رفع کلیه عیوب انكساري چشم شامل لیزيک دو چشم و جبران هزينه 

 رفع آن
ريال 20/ 000/000  10% 

11 

کلیه هزينه هاي دندانپزشكی و جراحی لثه ،جراحی فک، هزينه هاي ارتودنسی و انواع پروتز ثابت و  
پالیوتومی،   نگهدار،  فضا  پالک  دندان،  جراحی  لثه،  پیوند  پروتز،  کانال،  روت  کشیدن،  متحرک، 

 فیشرسیلنت، عصب کشی، پیوند استخوان، تزريق پودر استخوان  و دندان مصنوعی براي هرنفر  
ريال 5/ 000/000  30% 

12 
هزينه خريد اوروتز مانند عصا، واکر، کفش طبی، کفی طبی، کمربند طبی، گردن بند طبی، ساق  

 بند طبی، مچ بند طبی، چشم مصنوعی، بريس ، ويلچر، اسپیلنت و غیره
ريال 5/ 000/000  10% 

13 

تخصصی،   و  عمومی  شامل:  آزمايشگاهی  خدمات  هاي  هزينه  بیوپسی،  کلیه  ژنتیكی،  هورمونی، 
آزمايشهاي تشخیص پزشكی شامل  پاتولوژي يا آسیب شناسی، تست هاي آلرژيک و انواع آزمايش 

(، مگنت تراپی، شاک ويو، نوروفیدبک و درمان لورتا، بیو فیدبک، طب سوزنی،    EKGکارديوگرافی )
 کايروپراکتیک

ريال 15/ 000/000  10% 

14 
براي    7,000,000ريال و ديجیتال    2,500,000سمعک مكانیال  هزينه خريد سمعک شامل   ريال 

 يک گوش )گوش چپ يا گوش راست(
ريال 7/ 000/000  0 

 %10 ريال 100/ 000/000 هزينه هاي خريد جهت پیوند اعضاي طبیعی بدن 15

 0 نامحدود  هزينه هاي آمبوالنس و ساير فوريتهاي پزشكی در مراکز درمانی داخل شهر 16

 0 نامحدود  هزينه هاي آمبوالنس و ساير فوريتهاي پزشكی در مراکز درمانی بین شهري  17

18 
کلیه هزينه هاي مربوط به آزمايشات غربالگري جنینی شامل مارکرهاي جنینی و آزمايشات ژنتیک  

ريال 40/ 000/000 جنین بالاستثناء   10% 

ريال 4/ 000/000 انواع تزريقات وريدي، عضالنی، انفوزيون و غیره  19  0 

 


