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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 خدا  نام به

 

 ) محدود(  عمومی مناقصه 

 
 

 و پرسنل   اعضای گروهی درمان تکمیل بیمه پوشش تأمین

 خراسان رضوی استان ساختمان مهندسی نظام سازمان
-  

 

 

 

 1400  -1401سال 
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 تکفل  تحت  افراد و عضو  مهندسان و پرسنل از تعدادی درمان تکمیل بیمه پوشش تأمین دارد درنظر خراسان رضوی استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

 شرایط با را خود پیشنهاد است  مقتضی .نماید واگذار ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه از مجوز دارای و شرایط واجد گر  بیمه شرکت  یک به را متقاضی

 .نمایید ارائه ذیل

یا کارگزاران  دفاتر نمایندگی درخواست   و  بود خواهند بیمه های  شرکت مرکزی ستاد رأساً مناقصه، این در کنندگان شرکت

 شرکت های بیمه جهت شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد. 
 

 : مناقصه نوع 1-

 ) محدود (  عمومی

 :گزار مناقصه دستگاه نام 2-

 خراسان رضوی  استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

 :گزار مناقصه دستگاه نشانی 3-

 خراسان رضوی  استان ساختمان مهندسی نظام سازمان _ 12 مهندسنبش  – مهندسخیابان  -مشهد

 :مناقصه موضوع 4-

 به تفکیک خراسان رضوی استان ساختمان مهندسی نظام سازمان اعضاء و پرسنل درمان تکمیل بیمه پوشش تأمین

 :نامه بیمه اعتبار مدت 5-

 خواهد بود و تاریخ شروع آن از تاریخ عقد قرارداد با شرکت بیمه خواهد بود. مدت اعتبار بیمه نامه یک سال شمسی 

 :  مناقصه اسناد 6-

 :باشند می زیر شرح به مناقصه اسناد

 مناقصه؛ شرایط )الف

 گران؛  مناقصه از اطالعات دریافت فرم : 1 پیوست )ب

 گران؛  مناقصه کیفی ارزیابی فرم : 2 پیوست )پ

  استان ساختمان مهندسی نظام سازمان عضو مهندسان و پرسنل حوادث و عمر و درمان تکمیل بیمه پوشش خصوصی شرایط : 3 پیوست )ت

 تحویل شود  »ب  «پاکت  در باید که پیشنهادی های نرخ و خدمات ارائه نحوه و تعهدات جدول و درخواستی شرایط  :خراسان رضوی )شامل

 

 :پاکتها بازگشایی زمان و محل و اسناد تحویل مهلت و زمان دریافت، محل -7 

 :نشانی به خراسان رضوی استان ساختمان مهندسی  نظام سازمان سایت مناقصه اسناد دریافت محل -7-1

 www.nezammohandesi.ir   . می باشد 

 کلیه حاوی که را مناقصه اسناد دارند  مهلت روز پس از تاریخ آگهی 10 حداکثر گران مناقصه کلیه :پیشنهادها  تحویل مهلت و زمان -7-2

 واصله پیشنهادهای است بدیهی .نمایند  دریافت رسید  و  تحویل داده و  سازمان دبیرخانه  به  را باشد می مناقصه این  شرایط با مطابق الزم مدارک

 .بود نخواهد  بررسی قابل تاریخ این از پس

 .باشد  می مناقصه اسناد دریافت مهلت پایان از پس کاری روز 3 حداکثر :ها پاکت بازگشایی زمان -7-3

http://www.nezammohandesi.ir/
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 :طبقه بندی کلی پاکت های پیشنهادی و محتویات آن ) قابل توجه و مهم (   -8

 :که سرپرستی بیمه مهر به ممهور بسته در  جداگانه پاکت دو  در باید  مناقصه در شرکت پیشنهادهای

 حاوی :  »الف  «پاکت  -8-1

 مناقصه در کننده شرکت امضا و مهر به  ممهور کیفی ارزیابی مدارک

 حاوی :  »ب «پاکت  -8-2

 .باشد  می مناقصه در کننده شرکت امضا و مهر به ممهور که پیشنهادی قیمت اعالم به مربوط اسناد 

 

 :پیشنهادی پاکتهای بازگشایی نحوه - 9

 مدارک دیگر  و مناقصه در شرکت  مناقصه گران داوطلب از  اطالعات اخذ فرم مناقصه گران،  کیفی  ارزیابی فرم حاوی که  »الف    «پاکت   ابتدا  -9-1

 .شد  بازخواهد  است مربوطه

 واجد  پیشنهاددهندگان لیست و ثبت کمیسیون معامالت توسط شده کسب امتیازات و شرکت کنندگان بررسی ، کیفی ارزیابی فرم و مدارک سپس

 شود. می تهیه شرایط

 نمود. خواهد  بررسی و بازگشایی  را شرایط واجد  دهندگان پیشنهاد »ب «در نهایت کمیسیون معامالت پاکت 

 .گردد  می ارزیابی معامالت کمیسیون توسط شده تراز قیمت به باتوجه پیشنهادی مبالغ -9-2

 .باشد  می مختار پیشنهادها همه یا یک هر قبول یا رد در ساختمان مهندسی نظام سازمان -9-3

 

 : پیشنهادات رد ( مناقصه عمومی شرایط -10

  نگرفته قرار قبول مورد معامالت کمیسیون توسط ، گردند واصل زیر حاالت  از یکی به که  پیشنهادهایی  :پیشنهادها رد موارد  -1- 10

 .شوند  می اعاده ذیربط گران مناقصه به و

 .باشد  شده  ارائه مشروط یا مبهم مخدوش،  که پیشنهادهایی : الف

 .باشند  مناقصه اسناد شرایط سایر و مشخصات  با مغایر  انحاء، از نحوی  به که پیشنهادهایی : ب

 .باشند  مناقصه در شرکت الزم مدارک فاقد  که پیشنهادهایی : ج

 ) معامالت کمیسیون تشخیص به (باشند  شده ارائه ناقص صورت به که پیشنهادهایی : د

 .گردد دریافت یا  تحویل شده تعیین زمان از خارج که پیشنهادهایی :ه

 

 :عمومی شرایط سایر  -11

 در مقرر  مهلت انقضای از بعد که پیشنهادهایی  و مشروط مبهم، پیشنهادهای به خراسان رضوی استان ساختمان مهندسی نظام سازمان -

 .داد نخواهد  اثر ترتیب شرایطی هیچ تحت باشد، مالی بار افزایش یا و فنی کیفیت تنزل موجب که شروطی  و شود واصل  آگهی

  .نماید  می تأیید  و امضاء و مهر پیشنهاد ارائه  حین که است تعهداتی تمامی انجام به ملزم منتخب گر بیمه -

  .باشد  بیمه شرکت مجاز امضای و مهر به ممهور باید  مناقصه صفحات  و اسناد تمامی -
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 ساختمان مهندسی نظام سازمان معامالتی و مالی نامه نظام« تابع  باشد  نشده ذکر آگهی این در احیاناً که مناقصه شرایط از مواردی سایر -

 .خواهدبود » استان

 باقی موردیهیچ  و داده انجام را مناقصه مورد در کافی  مطالعات پیشنهاد، تسلیم هنگام که نماید  می تأیید  مناقصه در کننده شرکت -

 .نماید  جهل به استناد آن مورد در بعداً که نمانده
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 ) بیمه شرکت(مناقصه در شرکت داوطلب گران مناقصه از اطالعات دریافت فرم ( 1) پیوست
 

 :بیمه شرکت نام

 

 :شرکت مجاز امضای صاحب یامدیران مدیر نام

 
 

 

 

  

 : شرکت  ثبت شماره

 

 :شرکت ثبت تاریخ

 

 :شرکت ثبتی )نوع (شکل 

 

 

 

  

 :شرکت ثبتی نشانی

 

 :کدپستی

 

 :مدیرعامل کدملی

 

 

 

  

 : اقتصادی کد

 

 : ملی شناسه

 

  آدرس پستی ) شعبه مرکزی مشهد( 

  کد پستی ) شعبه مرکزی مشهد( 
  نام و نام خانوادگی و تلفن مستقیم ) مدیر فنی ( 

 

 

 1400/............/..........: تنظیم تاریخ
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 

 گران مناقصه کیفی ارزیابی فرم( 2) پیوست
 .نماید  می خارج مناقصه از را گر  بیمه سازمان ذیل، جدول تکمیل در نادرست اطالعات ارائه درصورت نمایند  توجه کنندگان شرکت

 گر  بیمه شرکت خوداظهاری 1 شماره جدول

 امتیاز گردد تکمیل  گر بیمه توسط موضوع 

 شرکت تأسیس تاریخ
 امتیاز  1 سال دو هر 

 امتیاز  5 حداکثر

 مرکزی  بیمه آمار مطابق 1400 سال در مالی توانگری نسبت
 امتیاز  15=1توانگری 

 ندارند امتیازی ها توانگری  سایر

 امتیاز  10  حداکثر  1400در سال  قرارداد طرف بیمارستانی درمانی  مراکز  تعداد

 امتیاز  10  حداکثر  1400در سال  قرارداد طرف پاراکلینیکی درمانی  مراکز  تعداد

 امتیاز  10  حداکثر  میزان رضایت مندی بر اساس بیمه مرکزی 

 :درمان بیمه در شدگان بیمه  معرفی نحوه

 

 امتیاز   0 نامه معرفی  صدور 

 آنالین و سیستمی بصورت  شده بیمه 

  نماید می مراجعه مرکز به

 امتیاز  10

 

پیشنهادات و خدمات موثر بدون هزینه برای سازمان نظام  

 مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی 

 امتیاز  10 حداکثر 

 ساختمان مهندسی نظام سازمان با  ای بیمه همکاری سابقه

 خراسان رضوی استان

 امتیاز  5  حداکثر 

 )امتیاز یک  هرسال(

  امتیازات  جمع
 

  



 استان خراسان رضوی  ساختمان مهندسی نظام  سازمان اعضای  و پرسنل درمان  تکمیل  بیمه پوشش تأمین  عمومی  مناقصه  آگهی

 
 

 

                                                                                                                                                                         7                                                 است                                                                                                                           قبول مورد و شد  قرائت

 سرپرستی بیمه تعهدآور مجاز امضای و مهر

 

 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 :گر مناقصه شرکت  از معامالت  کمیسیون ارزیابی -

 (  2ره )شما جدول 
 

 بیمه شرکت نام

 

 )امتیاز 10 حداکثر( امتیاز

 
 

 

 

 

 

 :امتیازات نهایی جمع 

 ............................................ : ...... بیمه شرکت نام

  1 شماره جدول از شده کسب امتیازات

  2 شمار جدول از شده کسب امتیازات

 )امتیاز 80 حداکثر(پیشنهاد در شده کسب امتیازفنی کل مجموع

 

 

 

 :  شده تراز قیمت محاسبه نحوه

 تعیین معامالت کمیسیون  توسط (جدول  تکمیل از پس امتیاز این( معامالت کمیسیون توسط شده تعیین فنی امتیاز حداقل (1 

 شود  می

و بنا بر نظر کمیسیون معامالت در این مناقصه برابر   بوده درصد  برحسب ضریب این( مناقصه برای فنی امتیاز تأثیر ضریب (2 

 )تعیین گردیده است   15%

 مناقصه  اسناد امتیازات بندی جمع جدول  طبق پیشنهاد در  شده کسب  فنی امتیاز(3 

 د:شو محاسبه زیر صورت به باید مناقصه اسناد  2 –  9د بن مطابق )ب ( های پاکت بازگشایی از پس شده  تراز قیمت( 4

 

=
 قیمت  پیشنهادی ∗𝟏𝟎𝟎

((امتیاز  فنی کسب شده در پیشنهاد−𝟖𝟎)∗ضریب تاثیر امتیاز  فنی)−𝟏𝟎𝟎
 شده  تراز قیمت 
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 3 پیوست
 عضو  مهندسان و پرسنل » درمان تکمیل «بیمه  پوشش خصوصی شرایط

 :خراسان رضوی استان  ساختمان مهندسی  نظام سازمان

  :خاص شرایط 1 ) 
 .است عمل مالک بیمه عالی شورای مصوبات در مندرج شرایط باشد افتاده قلم از قرارداد در تعهدات و شرایط از برخی چنانچه

اعضاء سازمان از طریق سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سالمت، اداره خدمات درمانی  پرسنل سازمان و همچینن -1

 باشند. نیروهای مسلح  تحت پوشش بیمه می 

 خانواده ) همسر و فرزندان ( همان حق بیمه ، بیمه شده اصلی را پرداخت خواهد نمود.   -2

درصد افزایش نرخ حق بیمه ، بیمه شده اصلی   20بستگان درجه یک )پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ( حق بیمه معادل  -3

 پرداخت خواهند نمود. 

 باشد  می یکسان و ثابت سنی، های رده کلیه  برای بیمه حق نرخ  -4

 دارو: شامل داروهای در تعهد و عدم تعهد بیمه پایه می باشد.  -5

و حذف دوره انتظار برای پرسنل و اعضا با هر تعداد از بیمه شده مورد تقاضا    .بود نخواهد  قرارداد، این شامل  انتظار  دورة -6

 می باشد. 

 همتراز  یا و  معادل  وی درمانی های   هزینه محاسبه گر،  بیمه  با  قرارداد غیرطرف بیمارستانهای  از شده   بیمه  استفاده  صورت  در   -7

 و بیمارستان  صورتحساب  در جراح  العمل حق تعیین عدم درصورت  .گردد می پرداخت استان  یک  درجه  درمانی مرکز  باالترین

 مصوب  خصوصی بخش های تعرفه معادل  حداقل  هزینه این معالج،  پزشک توسط الزحمه حق دریافت بر مبنی گواهی ارائه

 .میگردد پرداخت و محاسبه درمان و بهداشت  وزارت

بیمه گر و بیمه گذار می باشد لذا در صورتی که در روند  باتوجه به اینکه بکارگیری ارزیاب خسارت جزء حقوق   -8

رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه شدگان مبلغ تعیین شده از سوی بیمه گر مورد اعتراض بیمه شده باشد، بیمه گر می  

که از بایست موضوع خسارت را به ارزیاب خسارت مستقل دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهموری اسالمی ایران 

 . سوی سازمان نظام مهندسی معرفی می شود ارجاع و برابر نظر ارزیاب، خسارت را محاسبه و پرداخت نماید 

 درصد معادل  تکمیلی درمان  بیمه شدگان بیمه فرانشیز سهم  اولیه، گر بیمه سهم از شدگان بیمه استفاده عدم درصورت  -9

 که درصورتی است بدیهی .باشد می مربوطه های  تعرفه  اعمال  از پس پرداخت  قابل های هزینه از قرارداد در  منتخب فرانشیز
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 سرپرستی بیمه تعهدآور مجاز امضای و مهر

 

 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 فرانشیز بدون شده بیمه به ها  هزینه باقیمانده از گر بیمه  پرداختی سهم باشد،  شده انجام پایه بیمه دفترچه با  درمانی های  هزینه

 .گردد می  محاسبه

 هم  مذکور مهلت از بعد و باشد می(  ماه 2 کارکنان  و اعضاء ( ها قرارداد انعقاد تاریخ  از شدگان بیمه  لیست ارائه مهلت  -10

 .شوند اضافه  ، انتظار دوره ماه  2 اعمال  با شدگان بیمه لیست  به  توانند می باشند افتاده قلم از که اعضایی فقط

بصورت الکترونیکی  جهت ثبت نام  پذیرش و دریافت اطالعات مورد نیاز ثبت نام و پرداخت خسارت از مهندسان و پرسنل     -11

بیمه گر به ارائه  ،  بار در مکانی که متعاقبا اعالم خواهد شد    2در صورت نیاز هفته ای حداقل  و عالوه بر آن و    .انجام گردد

 خدمات بپردازد.

سازمان نظام مهندسی بوده و بازپرداخت مبلغ بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی  ، با  هدات پرسنل  ضمانت بازپرداخت تع   -12

 به عهده خودشان می باشد و سازمان نظام مهندسی هیچگونه ضمانت و تعهدی در خصوص بازپرداخت آنان نخواهد داشت.  

 د. به سازمان نطام مهندسی معرفی نمایرسماً شرکت بیمه گر مجری طرح یا نماینده خود را  -13

 

 :خدمات شرح( 2

 بخش  در و روز 7 بیمارستانی تعهدات بخش در تکمیلی درمانی  های پرونده خسارت  تسویه فرآیند در متعارف زمان مدت  -1

  مدارک،  دریافت محض به  است مکلف گر بیمه) .میباشد مدارک تحویل زمان  از کاری، روز 3 )کلینیکی پارا (سرپایی تعهدات

 ).نماید اعالم سازمان و شده بیمه  به کتباً را آن نواقص

 .ندارد وجود گر بیمه به شده بیمه سوی از مدارک و اسناد  تحویل در زمانی محدودیت هیچگونه  2- 

 دوره طی در که هایی هزینه تمامی پرداخت برای همچنان گر  بیمه تعهدات نامه، بیمه تمدید  عدم و قرارداد انقضای از پس -3

 .باشد می غرامت پرداخت به متعهد گر  بیمه و دارد وجود  زمانی محدودیت  بدون است شده واقع  نامه  بیمه

 و  سرپایی بیمارستانی، از اعم را خود قرارداد طرف درمانی مراکز  تمام لیست مناقصه، انجام  زمان در  است موظف گر بیمه 4- 

 با شده بیمه پذیرش از دلیلی هر به قرارداد طرف مراکز  از هریک چنانچه است بدیهی .دهد قرار سازمان اختیار در را امثالهم

 تسویه و بیمارستان  به پرداخت قابل الحساب  علی وجه تأمین به متعهد گر بیمه نماید خودداری سیستمی، یا نامه  معرفی

 .بود خواهد  بیمارستان  با حساب

 .باشد می بیمه عالی شورای مصوب های  نامه آئین رعایت  به مکلف منتخب، گر  بیمه خسارت، ارزیابی درخصوص 5-

 و  بیمارستانی  های  هزینه تفکیک به مربوطه، جزئیات با را ماه هر پایان در شدگان  بیمه خسارت  آمار است  موظف  گر  بیمه 6-

 .نماید اعالم گزار بیمه به ها نامه  معرفی و پاراکلینیکی



 استان خراسان رضوی  ساختمان مهندسی نظام  سازمان اعضای  و پرسنل درمان  تکمیل  بیمه پوشش تأمین  عمومی  مناقصه  آگهی
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 سرپرستی بیمه تعهدآور مجاز امضای و مهر

 

 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 دو  ظرف حداکثر است مکلف گر بیمه و اعالم گر بیمه به گزار بیمه سوی از گر، بیمه خدمات ارائه نحوه از شکایات تمامی 7-

 می  انجام گزار بیمه توسط بند این صحیح  عملکرد بر نظارت .نماید اقدام قانونی پاسخ  ارائه و  موضوع رسیدگی به  نسبت هفته،

 .است محفوظ گزار بیمه برای نامه بیمه  فسخ  حتی یا مرکزی بیمه به شکایت  طرح حق  اینصورت غیر در .شود

 جمله از مناسب، های مکان در کافی تجهیزات و  انسانی نیروی استقرار با است  موظف ای بیمه  خدمات شرکت یا گر بیمه   8-

 می گر،  بیمه نیاز مورد  و الزم تجهیزات هرگونه .نماید اقدام خود تعهدات انجام به نسبت نماید، می تعیین گزار بیمه که محلی

 خواهد همکاری گر بیمه  با خود امکان و  تشخیص مطابق  سازمان  نیاز، درصورت(گردد تأمین گر  بیمه توسط  رأساً بایستی

 ).کرد

 برای مناقصه اسناد  با باید همزمان  قرارداد، این در شده انجام توافقات از خارج اجرایی های رویه و ها  دستورالعمل  کلیه 9-

 .گیرد قرار تأیید مورد و ارسال  گزار بیمه

  



 استان خراسان رضوی  ساختمان مهندسی نظام  سازمان اعضای  و پرسنل درمان  تکمیل  بیمه پوشش تأمین  عمومی  مناقصه  آگهی
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 سرپرستی بیمه تعهدآور مجاز امضای و مهر

 

 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 .جزء الینفک قراداد بوده و الزم االجرا است (   3) پیوست شماره این پیوست   - 10

 

 توجه مهم : نرخ ها در پاکت )ب( تحویل گردد. 

 

 ردیف
 سقف تعهد  1401-1400استان خراسان رضوی    جدول پیشنهادی بیمه تکمیل درمان  سازمان نظام مهندسی ساختمان

 » ریال «   

 طرح اول 

 سقف تعهد 

 » ریال « 

 طرح دوم 

1 
تبصره: اعمال  Daycareمحدود   یو مراکز جراح  مارستانیقلب انواع سنگ شکن در ب یوگرافیآنژ ،یوتراپ ی(، رادییو سرپا ی )بستر یدرمان یم یش ،ی جراح ،یبستر یهانه یهز

سال و 7  ریهمراه افراد ز نهیروز باشد. هز کیکمتر از  ،یمراقبت بعد از عمل در مراکز درمان  یبرا ازیکه مدت زمان مورد ن شودی اطالق م  ییهای به جراح Daycare یجراح

 مان یبه جز زا هامارستان یسال در ب 70 یباال
400.000.000 

بدون  

 سقف 

2 
سرطان )با احتساب   یمغز استخوان و جراح وندیپ کبد،د ونیقلب، پ  ف،ی گامانا ستون فقرات(، سکید  یو نخاع )به استثنا یمغز و اعصاب مرکز ،یاصل  یاعمال جراح نهیهز

 ( 1بند
 بدون سقف  800.000.000

 100,000,000 100,000,000 و کورتاژ  نیو عمل سزار یعی طب  مانیزاهای ، نهیهز 3

 IVF   100,000,000 100,000,000میکروانجشکن و  GIFT.ZIFT.IUIهزینه مربوط نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط  4

5 
)بجز چشم و  یوگرافیآنژ انواع  - استرس اکو -ی وگرافیاکوکارد -ی آرا ام –  یانواع آندوسکوپ -انواع اسکن  – یماموگراف - یسونو غربالگر -یشامل: انواع سونوگراف 1یکین یپاراکل 

 ICG HRT- IOL -  -سنجی  یینایب  یتستها هیو کل  یمتری پاک -ونیانتروپ  -کانفواسکن -یفوندسکوپ - پنتاکم -ی وگرافیآنژی ت یس -یاهسته  یپزشک یهانهیهز -قلب(

master ی هوشیبدون ب  ایبا  یانواع اسکوب 
 بدون سقف  50,000,000

6 
نوارمثانه  (، EEG(، نوار مغر) NCV(، نوار عصب)EMG(، نوارعضله)PFT -یرومتری)اسپیتست تنفس  ،یمربوط به تست ورزش ، تست آلرژ یها نهیهز :شامل 2یکین یپاراکل 

 لتیت - باکس یباد  - یتمپانومتر - یومتریتست خواب دانست  -قلب  نگیتور یهولترمان -چشم  یوگرافی، آنژیسنج  یینای ب ،ی سنج ییشنوا  ،( ستوگرامیاس ی یستومتری)س

 PFT  – یو تست متاکول  یبرونکوگراف - ی ماتومتر نویر - یمتر رویارگواسپ - یسموگرافیپلت
 بدون سقف  50,000,000

7 

  یزردرمانیو ل  ستیک ه یتخل  - یوپسیب - پومیل - ونیزیاکس  – یوتراپیکرا-  هیبخ  دنیو کش  هبخی  - ختنه – یریگچ گ - یو دررفتگ یشامل: شکستگ ییمجاز سرپا یهای جراح

موارد   ریو سوزاندن تامپوناد و شکافتن آبسه و سا   ینی ب یزیدرمان خونر - ریپاپ اسم  -داخل مفصل  قیتزر -ناخن  دنی کش  -( دچشمی د یانکسار وبیرفع ع ی)به استثنا

 قیتزر -مغز استخوان  یوپس یب -  نهیو س  دیروئ یت یاف ان ا -پانسمان  ضیو تعو  قاتیساعت شامل: تزر 6اورژانس کمتر از  یبستر - یمشابه در مطب و مراکز بهداشت

 ( جری)پروسوسنتزیآمون  - کری م سیپ یابیارز یتست ها - ی تولوژیس  ینخاع و کمر عیما ونیو پونکس  نیآوست

 بدون سقف  30,000,000

8 
و  یغربالگر یهاش آزمای – یولوژیراد یها نهیو نوار قلب و هز یوگرافیانواع راد  - یشناس  بیآس  - ی( پاتولوژکی )به استثنا چکاپ و ژنت یشگاهی تمام خدمات آزما نهیهز

 وسنتز یآمون 
 بدون سقف  30,000,000

9 
 ای گماتیآست ،ی نیدورب  ،ین یب  کیدرجه نزد گرمه یپزشک معتمد ب صیکه به تشخ  یچشم درموارد یانکسار وبیمربوط به رفع ع یجراح یهانه یدو چشم و جبران هز  کیزیل

 باشد.  شتریب  ای وپترید  3( گماتیبه عالوه نصف آست ین یدورب   ای ینی ب کیهر چشم )درجه نزد  یینای با جمع قدر مطلق نقص ب
60,000,000 60.000.000 

 50.000.000 50,000,000 ی ) داروهای خارجی معادل ایرانی قابل پرداخت باشد( بستر ریو خدمات اورژانس در موارد غ داروها با پوشش کامل( هیدارو )کل ، ت یزیو نهیجبران هز 10

11 
(  روکش  –درمان ریشه  –پرکردن  –ترمیم  –جرم کیری و بروساژ  – یی ، کشیدن بایاعمال ز یهانه یو دست دندان به استثنا هز یو ارتودنس  مپلنتی )ا یدندانپزشک نهیهز

 . کندی ابالغ م  مهیب یها شرکت و به  میتنظ - مهیب یهاشرکت یبا هماهنگ رانیگران امه ی ب یکای سند انهیشود که سال ی محاسبه م یااساس تعرفه  بری دندانپزشک یهانه یهز
20,000,000 30.000.000 

 10.000.000 10,000,000 ی تماس طب  لنز و یطب  نکیع 12

 10.000.000 10,000,000 ی وتراپیزیف  ک،یو کارو پرن یگفتار درمان یکار درمان یهانه یجبران هز 13

14 
طبق   یدرمان -یصی مراکز تشخ ریبه سا ماریو انتقال ب  نقل و با یشده در مراکز درمان مه یشدن ب یمشروط به بستر یپزشک  یهات یفور ریآمبوالنس داخل شهر و سا یهانه یهز

 دستور پزشک معالج 
5,000,000 5.000.000 

15 
طبق   یدرمان -یص یمراکز تشخ ریبه سا ماریو با نقل و انتقال ب یدر مراکز درمان  شدهمه یشدن ب  یمشروط به بستر یپزشک یهات یفور ریآمبوالنس خارج از شهر و سا یهانه یهز

 دستور پزشک معالج 
7,000,000 7.000.000 

 50.000.000 25.000.000 هزینه سمعک  16

 100.000.000 50.000.000 هزینه تهیه اعضاء طبیعی بدن  17

 بدون سقف  50.000.000 هزینه تهیه اروتز 18

 15.000.000 15.000.000 هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین و نازایی  19

 اعالم در پاکت )ب(  حق بیمه ماهانه بیمه شده اصلی به همراه همسر و فرزندان   20

 اعالم در پاکت )ب(  برای هر نفر     20حق بیمه ماهانه والدین تحت تکفل و غیر تحت تکفل با فرانشیز  21
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 .گردد می قیمت پیشنهاد ابطال موجب مناقصه  در کننده  شرکت توسط شرطی و قید  هرگونه 

 توجه مهم : نرخ ها در پاکت ) ب ( گذاشته شود

 

و پرسنل سازمان نظام مهندسی خراسان    اعضاء تکمیلی درمان پوشش طرح شرکت بیمه جهت    پیشنهادی نرخ

نفر....................................... ریال می باشد که به صورت اقساط    1000( برای    ب پاکت در مندرج)   رضوی

 می شود.   ماهه از سوی بیمه شده پرداخت 12

 

 مبلغ به ریال  موضوع 

 % 15حق بیمه ماهانه هر یک از بیمه شدگان با فرانشیز  
 

  %20حق بیمه ماهانه والدین تحت تکفل و غیر تحت تکفل با فرانشیز  

 
برای کلیه هزینه ها و پوشش داشتن هزینه بیماری های خاص بدون فرانشیز   %15برای دندانپزشکی ، فرانشیز   %25با در نظر گرفتن فرانشیز  

 می باشد .

برای سازمان نظام مهندسی   کلیه شرکت بیمه هایی که در مناقصه شرکت می نمایند می توانند طرح های تشویقی خود را که هزینه هایی

 ندارند را به عنوان پیشنهاد به لیست فوق اضافه نمایند . ساختمان خراسان رضوی

پیوست مناقصه   به تفکیک خدمات ،خود را   هایمراکز طرف قرار دادکلیه شرکت هایی بیمه که در مناقصه شرکت می نمایند باید لیست 

 تحویل دهند . 

یک نفر را به عنوان نماینده  می تواند یک میز خدمت  در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در اختیار داشته باشد وبرنده مناقصه 

 را انجام دهد . و پرسنل سازمان  مان مهندسین مربوط به بیمه تکمیل در صرفا آن بیمه معرفی نماید تا امورات 

نفر   2000نفر از پرسنل و حدود  200نفر می باشد که در سال گذشته تعداد حدود  40000نفر و تعداد اعضای عضو سازمان  300تعداد پرسنل 

 از اعضا در طرح تکمیل درمان شرکت کرده بودند .


