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 : 1پیوست 

 

ریال ، دارو با تجویز پزشک عمومی  1101110111ریال ، پاراکلینیکی  1101110111سقف هزینه های مورد استفاده از دفترچه بیمه کانون برای آزمایشگاه 

و چنانچه مبلغ خدمات ریال می باشد  100110111ریال ، دارو با تجویز دندانپزشک و ماما  001110111ریال ، دارو با تجویز پزشک متخصص  200110111

، پذیرش بیماران الزاما ً با معرفی نامه کانون مرکز انجام پذیرد ، دریافتی مربوطه بیش از مبالغ مذکور باشد یا در صورت  نیاز به بستری و یا موارد جراحی 

 خارج از تعهد این کانون می باشد .همچنین پرداخت هزینه های درمانی مربوط به بیماران ناشی از  تصادفات رانندگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :  درمانی سرپایینحوه مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت دریافت خدمات 

 کارت با در دست داشتن دفترچه درمان کانون وهمکاران سردفتر و دفتریار می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی )سردفتری یا دفتریاری( یا دفترچه درمان کانون و افراد تحت تکفل 
بیشتر ( 1)پیوست  تی از سقف مشخص قراردادبه مراکز طرف قرارداد اعلام شده مراجعه و تا سقف تعیین شده قرارداد از خدمات مربوطه بهره مند شوند و در صورتی که مبلغ خدمات دریاف درمان

  ه از کانون اقدام نمایند:بوده و یا نیاز به بستری در بیمارستان ها باشد می توانند به طریق ذیل نسبت به دریافت معرفی نام

 : نحوه اخذ معرفی نامه به بیمارستانهای طرف قرارداد جهت بستری و مبالغ خدمات خارج از سقف قرارداد  

رچه درمان بیمه )دفتل دفترچه همکاران گرامی در صورت نیاز به بستری شدن خود یا افراد تحت تکفل و یا مبالغ خارج از سقف قرارداد می توانند با ارسال تصویر صفحه او
و پس از ارسال با برقراری تماس با  بخش پذیرش واحد   13106073092 تلگرام  به شماره  و نام مرکز طرف قرارداد مورد  مراجعه کانون یا بیمه پایه( و برگه دستور پزشک

 .  ه اخذ معرفی نامه اقدام فرمایندنسبت ب 1116داخلی  121-99610131درمان واحد درمان کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 

 : توضیحات در خصوص بیمه پایه و دریافت دفترچه 

راجعه تماعی یا نیرو های مسلح( می باشند می توانند با مهمکاران سردفتر و دفتریار مرد و افراد تحت تکفل ایشان و یا همکاران خانم و فرزندان که فاقد دفترچه بیمه )خدمات درمانی یا تامین اج
 . ه سلامت خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایندمحل سکونت خود اقدام به دریافت دفترچه بیم ایرانیانبه هر یک از دفاتر خدمات بیمه 

مفاد  رمربوط به بیمه تکمیلی همکاران و افراد تحت تکفل بوده و در صورت عدم ارائه دفترچه مربوط به بیمه پایه ، ملزم به پرداخت فراشیز براب "دفترچه درمانی کانون"لازم بذکر است که 
 . قرارداد با مرکز مربوطه خواهند بود

 : ایرانیاندریافت دفترچه بیمه نحوه 

 . خود و افراد تحت تکفل خود اقدام نمایندپایه محل سکونت خود اقدام به دریافت دفترچه بیمه  ایرانیانهمکاران محترم می توانند با مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات بیمه 

 : نحوه دریافت دفترچه درمان کانون

( واحد درمان بخش صدور دفترچه نسبت به اخذ دفترچه 121-99610131درمان کانون می توانند با تماس با کانون سردفتران و دفتریاران )شماره تماس : همکاران محترم جهت دریافت دفترچه 
 درمان کانون اقدام نمایند.

می  "کارت درمان  "تحت پوشش درحال آماده سازی مقدمات لازم جهت صدور   لازم به ذکر است واحد درمان کانون سردفتران و دفتریاران به جهت سهولت در امور درمان همکاران و افراد
 باشد که نحوه دریافت در اطلاعیه های بعدی به اطلاع میرسد.

 : نحوه ارسال مدارک و اسناد پزشکی جهت اخذ هزینه های پزشکی انجام شده از کانون

، به 1036مندرج در دستورالعمل درمان سال به همراه اصل فاکتورها و مدارک برابر ضوابط کانون ل نامه با سربرگ دفترخانه ، همکاران میتوانند با ارسا جهت ارسال مدارک پزشکی به کانون
  نمایند اقدام 1097616011کانون سردفتران و دفتریاران کد پستی  260نشانی : تهران خیابان استاد مطهری روبروی سنایی پلاک 

 ها به حساب متقاضی از طریق کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود . پیگیری جهت چگونگی واریز هزینه

 (121-99610131) شماره تماس :

 بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندرانواحد 
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