
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان SSR-PS-INS-05کد: 

 بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین)ع( خدابنده

 "دفتر بهبود کیفیت"

 

 1/4/1394تاریخ تدوین:

 3/1400 /1 :بازنگریتاریخ آخرین 

 1/3/1401تاریخ بازنگری بعدی:

 06شماره بازنگری:

 "ای  تعرفه های بیمه "

 توضیحات
 پرداختی

 نوع بیمه بستری/سرپایی
 بیمه بیمار یارانه

*بستری فوت شدگان 

بیمه تامین اجتماعی 

 رایگان می باشد.

*سرپایی تامین 

اجتماعی مستمری 

بگیر وفوتی رایگان 

 است.

 سایر خدمات درصد100  درصد  0 -------

 بستری
 تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 دارو ولوازم مصرفی درصد100 درصد  0  -------

 سایر خدمات درصد 70 درصد30 ------

 سرپایی
 وویزیت دارو ولوازم مصرفی درصد70 درصد30 -----

 دارو ولوازم مصرفی درصد70 درصد30 -----
 بستری موقت

 سایر خدمات درصد70 درصد30 ------

 سایرخدمات درصد90 درصد10 ------ 

 بستری
 

 

 .ایرانیان1

 .کارمندی2

.سایر 3

 اقشار

 .همگانی4

 
 

 بیمه سالمت

 
 

 دارو و لوازم مصرفی درصد90 درصد10 ------

 سرپایی سایر خدمات درصد70 درصد30 -----

)بیمه(بجزبدون 5بیمه سالمت هر

 ارجاع

 دارو ولوازم مصرفی و ویزیت درصد70 درصد30 ------

 سایر خدمات درصد70 درصد30 ------

 بستری موقت
 دارو لوازم مصرفی درصد70 درصد30 ------

 بستری خدمات درصد 90 درصد  10 ------

 دارای ارجاع و اورژانسی

 .روستایی5

 دارو لوازم درصد90 درصد 10 ------

 بستری  خدمات درصد70 درصد5 درصد25

 موقت
 دارو لوازم درصد70 درصد5 درصد25

 سرپایی خدمات درصد70 درصد30 ------

 بستری خدمات درصد  90 درصد  10 -----
 

 بدون ارجاع

 دارو لوازم درصد90 درصد10 -----

 بستری  خدمات درصد70 درصد30 ------

 دارو لوازم درصد70 درصد30 ------ موقت

 سرپایی خدمات ویزیت... ---- درصد100 ----

و بستری موقت وسرپایی بستری  خدمات ودارو ولوازم مصرفی وویزیت درصد 100 ------ ----- 

 جانبازان

 نیروهای مسلح

 سایر خدمات درصد 100 ------ -----

 بستری شاغلین و وظیفه
 دارو لوازم مصرفی درصد100 ----- ------

 سایرخدمات درصد90 درصد10 -------
 وظیفه و بستری موقت شاغلین

 دارو لوازم مصرفی درصد90 درصد10 -----

 سرپایی شاغلین و وظیفه سایر خدمات درصد 85 درصد 15 -----
 دارو و لوازم وویزیت صددر 85 درصد15 ----- 

 سایر خدمات درصد 90 درصد  10 ----- 
 بستری و بستری موقت

 کمیته امداد امام خمینی)ره(
 دارو لوازم درصد90 درصد10 ------

 سرپایی سایر خدمات درصد 85 درصد15 ------

 دارو و لوازم و ویزیت درصد85 درصد15 ----- 

 درصد 70 درصد30 ----- 

 پاراکلینیک،آزمایشگاه،رادیولوژی

بیمه  5تامین اجتماعی،بیمه سالمت)هر 

بجز بیمه روستایی دارای ارجاع(،کمیته 

 امدادامام خمینی)ره(

 نیروهای مسلح شاغلین و وظیفه پاراکلینیک،آزمایشگاه،رادیولوژی درصد90 درصد10 ----- 

 جانباز پاراکلینیک،آزمایشگاه،رادیولوژی درصد100 ------ -----

شوند و برگه اعزام توسط تکنسین فوریت  )موارد تصادفی( در صورت وجود کروکی و گزارش کالنتری و یا بیمارانی که توسط آمبوالنس های فوریت های پزشکی به مراکز درمانی آورده می 92*طبق ماده 

 می شود.هزینه کامال رایگان محاسبه و های پزشکی تکمیل می شود و ضمیمه پرونده بیمار می گردد، 

 تایید کننده:علی صادقیان)مدیر داخلی( بیمارستان( ریاست) دکتر علی مقدمتصویب کننده: 

 

 

  حسین فیروزیتهیه کننده:

 



 

 

 

 

 

 

 


