
ارائه خدمات به کارکنان و اعضاى محترم هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى

مراکز درمانى طرف قرارداد بیمه ملت
�یمه ملت در کلیه حوزه های �یمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز تصو�ر�رداری، مراکز چشم �زشکی،

 پاراکلینکی و... در کلیه استان های کشور طرف قرارداد است. (مجموعا ۲۸۰۰ مرکز درمانی)

�یمه شدگان می توانند با دریافت معرفی نامه، از خدمات ا�ن مراکز به صورت �رخط استفاده کنند:
list-marakez-darmani/۱۷۰۰۶/http://melat.ir/app/marakez-khadamat

internet-bimeh/۱۶۵۱۹/http://www.melat.ir/app/noavari-bimeh-melat

مراکز خسارت درمان

نحوه ارائه خدمات غیر حضورى 

اپلیکیشن بیمه ملت

شبکه داخلی �یمه ملت
۱۱۸ مرکز خسارت درمان در سراسر کشور

شبکه ارزیابان رسمی خسارت
۱۱۰ ارزیاب رسمی

 هر �یمه شده درمان با مراجعه به لینک ز�ر و استفاده از کد ملی خود

 به عنوان نام کار�ری و رمز عبور، از خدمات اینترنت �یمه استفاده می کند

�یمه شدگان �یمه ملت می توانند با
 دانلود نسخه اندروید اپلیکشین �یمه ملت 
(Google Play قابل دسترس در سایت �یمه ملت، کافه بازار و)



ارائه خدمات به کارکنان و اعضاى محترم هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى

دریافت معرفى نامه

معرفى نامه آنالین درمان و نحوه دریافت آن:

مالك پرداخت هزینه ها تعرفه هاى اعالمى از سوى وزارت بهداشت و آیین نامه هاى بیمه مرکزى و سندیکاى بیمه گران است.

 در سایر هزینه هاى پزشکى ارائه اصل فاکتور، دستور پزشک و گزارش عمل انجام شده الزامیست.

مدارك مورد نیاز براى دریافت خسارت

الف) مدارك الزم براى در یافت معرفى نامه هاى بسترى

ب) ویژگى صورتحساب هاى پزشکى قابل قبول

دستور �زشک که در آن نوع �یماری، مرکز درمانی مورد نظر و تار�خ بستری ذکر شده باشد

ارائه تصو�ر شناسنامه �یمه شده اصلی و �یمه شده �یمار جهت تعهد زایمان الزامیست

در صورت بستری شدن �رگه پذ�رش که علت بستری مشخص �وده و ممهور به مهر �زشک باشد

موارد مانند کورتاژ ن�از به سونو گرافی قبل از عمل دارد

مواردی که ن�از به تا�ید �زشک معتمد �یمه گر دارد 

جراحی های فتق شکمی و فتق نافی 

جهت جراحی بلفاروپالستی (افتادگی پلک)

 جواب میدان �ینا�ی

جراحی استرا�یسم (انحراف چشم)

انجام لیزیک و جواب اپتومتری (هر چشم ۳ د�وپتر و باالتر )

معرفی نامه دندان �زشکی هزینه های ایمپلنت جواب OPG و CBCT قبل از کار الزامی است و در مورد

  هزینه های ارتودنسی صرفاً تا سن ۱۸ سال و در صورت وجود مال اکلوژن و ایجاد مشکل در حرف زدن و جویدن غذا، معاینه قبل از 

 انجام کار به همراه OPG و تائید �زشک معتمد �یمه گر الزامی است. (هزینه های ز��ا�ی و یک دست دندان در تعهد نیست)

جهت معرفی نامه دندانپزشکی، ارائه طرح درمان از سوی دندانپزشک معالج الزامیست.
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صورت حساب باید اصل باشد.

مشخصات �یمه شده �رروی آنها درج شده باشد.

مهر مرکز درمانی �زشک معالج را داشته باشد.

مبلغ هزینه ها درآن درج شده باشد.

دارای تار�خ رسمی �وده و فاقد هرگونه قلم خوردگی باشد.

در صورتی که هزینه �یمارستانی محاسبه شده باشد، ابتدا مراجعه به �یمه گر اول جهت اخذ هزینه ها

 و پس از ارائه گواهی مبلغ وار�زی تامین اجتماعی مدارک تحو�ل گرفته می شود.

حدود ۱۴۰۰مرکز درمانی �یمه ملت مجهز به سیستم معرفی نامه آنال�ن است.

از طر�ق اینترنت �یمه
مراجعه به مراکز دریافت معرفی نامه (قابل دسترس در سایت �یمه ملت)


