
  
 با سالم و احترام

با عنايت به ثبت اسامي مشمولين بيمه تكميلي در سايت بيمه پاسارگاد ، بدينوسيله دستورالعمل 
 با قرارداد طرف دندانپزشكي مراكز همچنين و  پذيرش اسناد دندانپزشكي ويژه مشمولين سطح سه

ه ب  ذيل موارد فرماييد دستور است شايسته.  گردد مي ارسال مشمولين استفاده جهت مذكور بيمه
    كليه كاركنان مشمول سطح سه بيمه تكميلي اطالع رساني شود.

  

    الف )فرايند استفاده از خدمات دندانپزشكي در مراكز طرف قرارداد :

 داشتن همراه با توانند مي شدگان بيمه و بوده قرارداد داراي  مراكز دندانپزشكي زير با بيمه پاسارگاد
 نامه معرفي دريافت به نسبت آنالين صورت به  ، مراكز ذيل به مراجعه ضمن بيمه دفترچه و ملي كارت
 استفاده جهت( نمايند استفاده فرانشيز درصد ١٠ كسر با و تعهدات سقف تا مربوطه خدمات از و اقدام

 نامه معرفي دريافت و بيمه شركت به مراجعه به نيازي ، دندانپزشكي قرارداد طرف مراكز خدمات از
    )نيست دستي

 - ٣٦٢٨٩٧٥٧:  تلفن –  قدس خوابگاه جنب -دانشجو ميدان -شيراز  : اه پرتو، آدرسدرمانگ – ١
٣٦٢٨٩٨٣٨ 

   ٣٦٤٨٠٦٢١:  تلفن - سرباز خيابان ، سنگي فلكه ، شيراز:  آدرس ، ايران درمانگاه - ٢

 - ٢٧درمانگاه درخشان ، آدرس : شيراز ، خيابان انقالب ، بعد از چهار راه گمرك ، جنب كوچه  -٣
٣٢٣٢٤٩٧٦ : تلفن  

٣٢٣٤٧١١٩:  تلفن  – ٢٥ كوچه نبش –  گمرك چهارراه – شيراز:  آدرس ، درمانگاه صدف - ٤  

 تلفن  -٣٤ كوچه روبروي-آباد عفيف نبش -قصرالدشت خيابان - شيراز:  آدرس ، قائم درمانگاه - ٥
 :٣٦٢٨٨٠٠٢  

روبروي درب ورودي استخر  درمانگاه سيب ، آدرس : شيراز ، بلوار بعثت ، خيابان شهيد رضايي ، - ٦
٣٢٣٤٠٨٠٨ -٣٢٣٤٠٧٠٧تلفن :  - ٦٠حجاب ، پالك   

واحد  -طبقه دوم  -مجتمع مريم  -١٦نبش كوچه  -بلوار بعثت -شيراز -درمانگاه دكتر حق جو -٧
٣٦٤٧٦١٧٦تلفن :  -٣  



نب پمپ ج  – جهانگردي از بعد – نصر بلوار - شيراز:  آدرس  ، االئمه ثامن روزي شبانه درمانگاه – ٨
   ٣٧٣١٩٨٣٤–  تلفن – بنزين

حد فاصل ميدان پاسارگاد و چهار راه  -بلوار پاسارگاد شرقي  -درمانگاه آبنوس : آدرس : شيراز  -٩
  ٣٨٣٤٩١٤٤تلفن :  -امام خميني 

حد فاصل خيابان فالحي و كالهدوز  -بلوار پاسداران  -دندانپزشكي دكتر كوهپيما : آدرس : شيراز  -١٠
  ٣٨٤٧٨٣١٠تلفن :  -و آيدا  مجتمع سارا -

 مسكن بانك كنار - اول طبقه - فلورانس ساختمان - موالنا بلوار -صدرا:  آدرس - صدرا  درمانگاه -١١
  ٣٣٦٠٠٠٠٢:  تلفن -

  ٣٦٢٨٥٢٣٧، تلفن :  ٧٨و  ٧٦بين كوچه -درمانگاه بهبود :خيابان قصرالدشت  -١٢

تلفن :  -ساختمان پزشكان بهار  -راه باغ تخت  به سمت چهار -درمانگاه بهاران : ميدان اطلسي  -١٣
  ٣٢٢٩٢٣٩٣تلفن : 

 -١ طبقه - سيحون ساختمان - ١ كوچه - چپ سمت -مالصدرا خيابان:  احمدي زهرا دكتر مطب  -١٤
  ٣٢٣١٧١٧٢:  تلفن

واحد  -٣طبقه  -ساختمان باران -٣نبش كوچه  -خيابان ستارخان -مطب دكتر بهاره فارسي زاده -١٥
  ٣٦٢٦٥٢٠٢ن : تلف -٣٠٣

  ٣٨٣٥٣٠٠٥تلفن :  -جنب مخابرات آزادگان -بلوار عدالت جنوبي -درمانگاه ارژن  -١٦

تلفن :  - ١٩نبش كوچه  -حد فاصل خاك شناسي و ارم  -بلوار آزادي -درمانگاه آرسته  -١٧
٣٢٢٧٣٩٣٧  

  :قرارداد طرف غير مراكز در پزشكي دندان خدمات  ب)فرايند استفاده از

فرايند دندانپزشكي در يكي از مراكز غير طرف قرارداد و با ارائه مدارك زير به ساختمان پس از خاتمه 
 خواهد اقدام ها هزينه پرداخت به نسبت  ،  بيمه معتمد دندانپزشك تاييد از پس و  مركزي دانشگاه

  ) ٩٩  / ٠٧  /  ١٩ شنبه از مدارك تحويل تاريخ. ( شد

  كي :ج) دستور العمل پذيرش اسناد دندانپزش

  فاكتور دندانپزشكي خوانا ، بدون خط خوردگي و واضح و بدون ابهام باشد. -١



  نام و نام خانوادگي بيمار و تاريخ و مهر و امضاي پزشك معالج را دارا باشد. -٢

نام خدمت ، واضح و كامل به صورت جز به جز نوشته شود و در صورت مبهم بودن خدمت انجام  -٣
  شده ، استنباط كارشناس مالك خواهد بود .

  شماره دندان حتما قيد گردد. -٤

  در موارد عصب كشي ، تعداد كانال و در موارد پر كردن ، سطح و نوع مواد بايد نوشته شود.-٥

  تعرفه بر اساس متخصص و عمومي بودن پزشك مي باشد. -٦

جهت موارد ذيل ، عكس قبل و بعد از كار الزامي است و در صورت عدم ارائه عكس ، پرداخت امكان  -٧
  پذير نمي باشد:

كشيدن بيش از دو دندان ، ترميم بيش از دو دندان ، عصب كشي ، ايمپلنت ، بريج ، پارسيل ، جراحي 
  ر نسج نرم و سخت ، روكش دندانهاي دندان د

  :باشد نمي پاسارگاد بيمه تعهدات در زير دندانپزشكي خدمات  -٨

نايت گارد ، چسباندن روكش ، خارج كردن روكش قبلي ، بخيه ، كف بندي ، بليچينگ ، فضانگهدار ، 
  روكش تمام پرسلن ، اورتودنسي و دندان مصنوعي.

  در صورت نياز به انجام ايمپلنت : -٩

مراجعه به مركز درماني طرف قرارداد و تعيين طرح دندان ايمپلنت توسط دندانپزشك بر روي سربرگ  -
  مركز

و طرح  cbct يا opgمراجعه به دندانپزشك معتمد و تاييد انديكاسيون قبل از شروع درمان همراه با  -
  ان هنگام ارائه فاكتور.درم از بعد و قبل هاي گراف  درمان بر روي سرنسخه دندانپزشك معالج و ارائه

 ٣١لغايت  ٩٩/  ٠٧/  ٠١نكته مهم : تمام مراحل ايمپلنت از شروع تا پايان بايد در بازه ي زماني قرارداد (
  ) باشد.١٤٠٠/  ٦ /

را ندارند قبل از انجام كار  opgدر مورد زنان باردار و يا افرادي كه به داليل پزشكي امكان گرفتن  -١٠
د معاينه گردند و يا نسبت به ارائه مستندات الزم جهت تاييد بيماري اقدام بايد توسط پزشك معتم

    نمايند.



محاسبه خدمات دندانپزشكي بر اساس تعرفه هاي مصوب سنديكاي بيمه گران ايران بوده و تمامي  -١١
   درصد فرانشيز محاسبه مي گردد. ١٠هزينه هاي دندانپزشكي با اعمال 

صبح  ٩ -١٠:٣٠ ساعت از هفته هر شنبه سه و  شنبه يك روزهاي  اسارگادپ دندانپزشك معتمد بيمه -١٢
 مي الزاما و بود خواهند مستقر)  دانشگاه مركزي ساختمان زيرزمين طبقه در( پاسارگاد در دفتر بيمه

  .گردد تاييد ايشان توسط كار پايان بايست

ر دانش و روزهاي سه شنبه ، دندانپزشك معتمد بيمه پاسارگاد در روزهاي يك شنبه ، آقاي دكت -١٣
   خانم دكتر احمدي مي باشند .

به منظور رفاه حال همكاران شاغل در شهرستانها ، رابط رفاهي هر واحد مي تواند اسناد  -١٤
 حضور به نيازي و نمايد ارائه  دندانپزشكي كاركنان واحد خود را جهت تاييد به دندانپزشك معتمد بيمه

   .نيست كارمند

 در شاغل شدگان بيمه جهت( بيمار حضورشخص و  اول دفترچه بيمه بيمار كپي صفحه-١٥
  .است الزامي  قرارداد طرف غير مراكز در  دندانپزشكي خدمات تاييد انجام جهت  )شيراز

  

  

 


