
 های درمانیچگونگی تحویل هزینه

  ویزیت : رک مورد نیاز جهتامد

 . ممهور به مهر و امضاء پزشک ویزیت در سربرگ پزشک درج گردیده باشدمبلغ  •

 .ممهور به مهر و امضاء پزشک ویزیت پشت نسخه دارویی در دفترچه بیمه نوشته شودمبلغ  •

 (الزامی است پزشکتاریخ، مهر و امضاء درج )

 .ممهور به مهر و امضاء پزشکدر سربرگ پزشک درج گردیده باشد هزینه های بخیه و پانسمان  •

  دارو : رک مورد نیاز جهتامد

نسخه ممهور به مهر داروخانه یا سربرگ پزشک  در دفترچه بیمار تجویز دارو توسط پزشکنسخه  ▪

 تعیین سهم بیمه پایه و هاغ دارومبال ریزبا قید مهر پزشک  و

 اگر نسخه الکترونیکی بود فاکتور داروخانه شامل کد رهگیری و مهر داروخانه. ▪

 تحویل داده شود(یا برگه اصلی سربرگ  دفترچهدارو آزاد باشد برگه اصلی اگر )

گردد به علت اینکه کاغذ کی که توسط داروخانه صادر میهای الکترونی)برای تحویل نسخه

 کپی آن هم ارائه شود.(حتماً باشد خواهشمند است مورد نظر بعد از مدتی قابل دید نمی

 

آزمایش، رادیولوژی، اکو، نوارقلب، تست ورزش، )پاراکلینیک  رک مورد نیاز جهتامد

  :(و سونوگرافی ماموگرافی، تصویربرداری
 ، )المثنی نباشد( اصل فاکتور که دارای مُهر است ✓

)درصورت پذیرش آزاد ارائه اصل دستور یا سربرگ پزشک  دستور پزشک در دفترچه بیمه ✓

 پزشک الزامی است(

 کپی گزارش )جواب( ✓

در  م استه الکترونیکی حتماً الزنیکی باشد چاپ نسخر صورتی که مرکز الکترو)د

 مربوطه ارائه شود(غیراینصورت باید دستور پزشک با مدارک 



  های بیمارستانی:هزینه رک مورد نیاز جهتامد

 فتوکپی دفترچه بیمه  ❖

 دوم شناسنامهفتوکپی صفحه اول و  ❖

اصل صورتحساب و مدارک بیمارستانی )برگ پذیرش و شرح حال و عمل و بیهوشی و صورت  ❖

 های دارو و اطاق عمل و ...( ریز هزینه

در صورتیکه سهم بیمه پایه در صورتحساب بیمارستانی لحاظ نشده باشد اصل پرونده برای دریافت سهم 

و مدارک کپی برابر اصل شده به همراه اصل سند واریزی  گر اول تحویل شرکت بیمه مربوطه گرددبیمه 

 بیمه پایه ارائه گردد.

 

  دندان پزشکی: رک مورد نیاز جهتامد

 یا سربرگ پزشک  فاکتور مربوط به خدمات انجام شده توسط پزشک معالج به ریز در دفترچه بیمه •

 ، (کار انجام شده و هزینه آن)

اولیه و تایید دندانپزشک معتمد  opgارائه  غیرطرف قرارداددر صورت مراجعه به دندانپزشک  •

 شرکت بیمه ایران الزامی است. 

 اولیه و ثانویه الزامی است. opgدر صورت عدم تایید پزشک معتمد  •

بیمه ایران )مراجع درمانی معرفی شده( پس از طرف قرارداد در صورت مراجعه به دندانپزشک  •

 اتمام کار نیاز به تایید دندانپزشک معتمد دارد.

 

 عینک:  رک مورد نیاز جهتامد

o یا سربرگ اصل دستور پزشک معالج در دفترچه بیمه 

o  مراجعه به عینک فروشی های مورد تأیید بیمه ایران(اصل فاکتور خرید عینک که دارای مُهر است( 

o پرینت کامپیوتری نمره چشم  

  



  فیزیوتراپی: جهترک مورد نیاز امد

 نسخه پزشک معالج در دفترچه مبنی بر نوع ـ اندام ـ تعداد جلسه،  ➢

و نوع اندام و با تاریخ اصل فاکتور و یا صورتحساب معتبر مرکز فیزیوتراپی درج تعداد جلسات  ➢

 مبلغ هزینه و مهر مرکز و ادرس و تلفن مرجع الزامیست.

 گزارش تاریخ انجام جلسات فیزیوتراپی   ➢

 

  ارتز و پروتز: رک مورد نیاز جهتامد

 نسخه پزشک معالج •

 اصل فاکتور خرید تجهیزات  •

و عکس رادیولوژی یا سی تی اسکن و ... ارائه  مدارک مثبته از جمله برگ شرح عمل بیمارستانی •

 شود. 

 

  : گفتار و کاردرمانی مشاوره، مدارک مورد نیاز جهت

 پزشک مبنی بر تعداد جلسات و مدت زمان طول درمان  نسخه ✓

 جلساتفاکتور مرکز انجام کار ممهور به مهر و با ذکر تاریخ  ✓

 

 

 : IVFمدارک مورد نیاز جهت 

 ه بیمهچدستور پزشک در دفتر •

ورت ریز ـص ام شده،ـنوع عمل انج عمل،اصل صورتحساب و مدارک بیمارستانی )شرح  •

 و ...( لوازم مورد استفاده های دارو و هزینه

 


