۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۰۰/۲۴۵۹۴
ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻬﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﯿﻤﻪﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﺎﯾﻪﺍﯼ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ )ﺑﺨﺶ ﺏ( ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﯾﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ )ﭘﺴﺖ( ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺍﻟﻒ :ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ:
 -۱ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ )ﺣﺪﻭﺩ  ۲۲۰۰ﻧﻔﺮ(
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ

ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻓﻮﺕ ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 -۲ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ )ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﯾﻞ( ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﯼ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ،ﺯﻟﺰﻟﻪ ،ﻃﻮﻓﺎﻥ،
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ

ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ )ﺭﯾﺎﻝ(
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺍﺛﺎﺛﻪ ﻭ ﻣﻨﺼﻮﺑﺎﺕ

۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 -۳ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ )ﺷﺎﻣﻞ ﺭﯾﺎﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ،ﺭﻭﺋﺴﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ،ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ
ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ(
 -۴ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﯿﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ )ﺣﺪﻭﺩ  ۱۶۰ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ
ﻣﺤﺘﺮﻡ(
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ

ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻓﻮﺕ ،ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 -۵ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ )ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ(
 -۶ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﯾﻞ )ﺣﺪﻭﺩ  ۳۵۰ﻧﻔﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ(

۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۰۰/۲۴۵۹۴
ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺭﯾﺎﻝ(

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ

ﻃﺮﺡ ۱

ﻃﺮﺡ ۲

ﻃﺮﺡ ۳

ﻃﺮﺡ ۴

ﻃﺮﺡ ۵

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﯽ،
ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ،
ﺭﺍﺩﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ،ﺁﻧﮋﯾﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻗﻠﺐ ،ﮔﺎﻣﺎﻧﺎﯾﻒ ،ﺳﻨﮓ

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ
Daycare
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ،
ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ ،ﺩﯾﺴﮏ ﺳﺘﻮﻥ
ﻓﻘﺮﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ،ﮐﺒﺪ ،ﺭﯾﻪ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﻐﺰ

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ )ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺰﺍﺭﯾﻦ( ﻭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺎﺯﺍﯾﯽ ﻭ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ،ﻫﻤﭽﻮﻥ ،IUI ،IVF
 ،ZIFT ،GIFT،ﻣﯿﮑﺮﻭ ﺍﯾﻨﺠﮑﺸﻦ ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﯼﻫﺎ

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ﻭ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﯼﻫﺎﯼ ﺟﻨﯿﻦ ﻭ...
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﺍﮐﯿﻨﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ،
ﻣﺎﻣﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﮑﻦ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻧﺪﻭﺳﮑﭙﯽ،MRI ،
ﺍﮐﻮﮐﺎﺭﺩﯾﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ،ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﮐﻮ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮﯼ ﻭ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯼ ،ﺁﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﮊﻧﺘﯿﮏ ،ﺭﺍﺩﯾﻮﻟﻮﮊﯼ،
ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ،ﻧﻮﺍﺭ ﻗﻠﺐ ،ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ) nstﻧﻮﺍﺭ ﻗﻠﺐ
ﺟﻨﯿﻦ( ،ﺩﺍﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮﯼ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ...
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺴﺖ ﻭﺭﺯﺵ ،ﺗﺴﺖ ﺁﻟﺮﮊﯼ ،ﺗﺴﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ،
ﻧﻮﺍﺭ ﻋﻀﻠﻪ ،ﻧﻮﺍﺭﻋﺼﺐ ،ﻧﻮﺍﺭ ﻣﻐﺰ ،ﻧﻮﺍﺭ ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ
ﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ ،ﻫﻮﻟﺘﺮﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭﯾﻨﮓ ﻗﻠﺐ،

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

ﺁﻧﮋﯾﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ
ﻭ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﮕﯽﻫﺎ ،ﮔﭻﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﭻ ،ﺑﺨﯿﻪ ﻭ
ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﺨﯿﻪ ،ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﺯﮔﯿﻞ ،ﺧﺎﻝ ﻭ ﻣﯿﺨﭽﻪ،

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

ﮐﺮﺍﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ ،ﺍﮐﺴﯿﺰﯾﻮﻥ ﻟﯿﭙﻮﻡ ،ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﯿﺴﺖ
ﻭ ﻟﯿﺰﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ...
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﯿﺰﯾﮏ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﯿﻮﺏ ﺍﻧﮑﺴﺎﺭﯼ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺪﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻘﺺ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ )ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﯿﻨﯽ

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰/۰۰۰/۰۰۰

ﻭ ﻧﺼﻒ ﺁﺳﺘﯿﮕﻤﺎﺕ(  ۳ﺩﯾﻮﭘﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻮﺭﯾﺖﻫﺎﯼ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﻤﻪ

ﺷﻬﺮﯼ

ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺰﺷﮏ

ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮﯼ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭ ،ﻭﯾﺰﯾﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻏﯿﺮﺑﺴﺘﺮﯼ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻋﯿﻨﮏ ﻭ ﻟﻨﺰ )ﺳﺨﺖ ﻭ ﻧﺮﻡ(

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ،ﺭﻭﮐﺶ ،ﺑﺮﻭﺳﺎﮊ ،ﺟﺮﻡ ﮔﯿﺮﯼ،
ﻋﺼﺐ ﮐﺸﯽ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺮﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﯾﺸﻪ،
ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴﯽ ،ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻟﺜﻪ ﻭ ﺍﯾﻤﭙﻠﻨﺖ

۸/۰۰۰/۰۰۰

۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۰۰/۲۴۵۹۴
ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺏ :ﺷﺮﺍﯾﻂ ﭘﺎﯾﻪﺍﯼ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 -۱ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ
-۲

ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺮﻡ

 -۳ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ(
 -۴ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ )ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ(
 -۵ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺮﻡ ﻭ ﺷﯿﺮﺍﺯ )ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ(
 -۶ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﻄﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ )ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﺩﺭ
ﺟﻬﺮﻡ ﻭ ﺷﯿﺮﺍﺯ )ﺩﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ(
 -۷ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻭ ...ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ )ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﯽ(
 -۸ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﯾﺸﺎﻥ )ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ(...
 -۹ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 -۱۰ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﯿﻤﻪﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ )ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ( ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎﯼ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ" ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﯿﻤﻪﺍﯼ" ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

