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معرفی نامه

 در صورت داشتن کارت طالیی یا دفترچه بیمه دانا بدون             

معرفی نامه قبول می باشد .

معرفی نامه

دفترچه هایی که داراي هولوگرام می باشند بدون معرفی          

نامه مورد قبول می باشد در ضمن در قسمت بستري موقت            

هم هزینه ها توسط بیمه قابل پرداخت می باشد.

سرپایی و بستري موقت : کپی کارت

بستري : معرفی نامه
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بیمه البرز (تکمیلی )

تکمیلی دانشگاه

ضمنا جهت اعمال جراحی نیاز به معرفینامه دارد در غیر 

اینصورت نیاز به معرفینامه ندارد
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پرسنل دانشگاه براي بستري معرفی نامه الزم دارد و براي 

واحد هاي سرپایی کپی کارت کافی می باشد 0(در ضمن 

براي بستري موقت قرار داد نداریم حتی پرسنل دانشگاه )
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توضیحات مدارك الزم
سرپایی بستري موقت

ضمنا اعالم میدارد دفترچه هاي با ارم هولوگرام  بستري 

کمتر از 6 ساعت مورد قبول میباشد.
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 سازمان هاي طرف 
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قرارداد ندارد بیمه ایران 
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بیمه سامان

* به درصد و مبلغ پرداختی در معرفی نامه توجه گردد .   * به تاریخ اعتبار معرفی نامه ها و کارت هاي تکمیلی توجه شود .                                               امور مالی بیمارستان

بیمه میهن

در صورت نداشتن بیمه پایه شامل این بند نمی شوند  100%
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معرفینامه باید اصل باشد کپی یا ارسال از طریق فاکس مورد قبول 

نمیباشد
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خانواده شهدا و جانبازان که قبال بیمه ایران بوده اند  از                

تاریخ 96/7/1 تحت پوشش بیمه دي شده اند.
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