
 
 
 
 
 
 
 
بيماران با بيمٍ سالمت: 

 

براي كًدكان زيرر دي  ) بيمٍ عكس دار باشذ دفترچٍ . 1
كپر   باشرذ  سال كٍ دفترچٍ بيمٍ آوُا فاقذ عكس مر   

 .(باشذصفحات شىاسىامٍ پذر ي مادر مًرد وياز م  

 بيمٍ بيمارصفحٍ عكس دار دفترچٍ كپ  . 2

 بستري پسشك معالج ريي برگٍ دفترچٍ دستًر . 3

 (الكتيًبراي بيماران ) 
سرال اگرر در دفترچرٍ     18خصًص بيماران باالي در . 4

فقر  در صرًر     قيذ شرذٌ باشرذ   فرزوذ يابستگ ، بيمار 
قابل  ائيذ اسر  كرٍ بيمرار م ررد باشرذ ي كپر   مرا         

 .باشذم  لسام  صفحات شىاسىامٍ بيمار ا
 .بيمٍ بايذ  ًس  كارشىاس بيمٍ  اييذ گردددفترچٍ . 5

مًارد وساع،  صادفات ي حًادث حيه كرار در  : تذكز مهم
 . عُذ بيمٍ وم  باشذ

 
 

بيماران ترافيكي: 
 ملي بيماركارت كپي . 1

بٍ شرطي كٍ در آن كلمٍ يا )  115برگٍ آمبًالوس . 2

 (باشذگفتٍ َمراَان قيذ وشذٌ 
با مُر ؛ برگٍ كريكي در صًرت وبًد برگٍ آمبًالوس. 3

برابر اصل از دادگستري ي مطابقت مشخصات ًَيتي با 

 .بيمار يجًد داشتٍ باشذپريوذٌ 
صًرتي كريكي مًرد ، در در مًرد اتباع افغاوي : تذكز

سروشيه ي  ) قبًل است كٍ مصذيم افغاوي مقصر وباشذ 
تردد ي يا كارت َمچىيه پاسپًرت . ( يا عابر باشذ

 .بيمار بايذ يجًد داشتٍ باشذ( اقامت)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

بيماران  با بيمٍ تاميه اجتماعي: 
 

 تاييذ كارشىاس بيمٍ تاميه اجتماعي  . 1
دي عذد كپي از صفحٍ عكس دار دفترچٍ بيمٍ بيمار . 2
 دستًر بستري پسشك معالج. 3

سال حتما عكس دار  2دفترچٍ بيمٍ بيماران باالي . 4
 .باشذ

براي بيماران زير دي سال كپي دفترچٍ بيمٍ پذر ي . 5
 .مادر السامي است

كارگران ساختماوي كٍ بيمٍ ساختماوي تاميه . 6
اجتماعي داروذ مي تًاوىذ با ارائٍ گسارش حادثٍ بٍ شعب  

 .تاميه اجتماعي از مساياي ايه بيمٍ استفادٌ ومايىذ
 

بيماران تحت پًشش كميتٍ امداد: 
  اييذ كارشىاس بيمٍ. 1

 كپ  كارت بيمٍ معتبر بيمار. 2

 معرف  وامٍ از كميتٍ امذاد اما  خميى . 3

 

بيماران با بيمٍ ويريَاي مسلح:  
 (:رسمي، جاوبازان) 

 كارشىاس بيمٍ ويريَاي مسلح اييذ . 1
 بيمارصفحٍ عكس دار دفترچٍ بيمٍ كپ  . 2
 بستري پسشك معالجدستًر . 3
عكس دار سال حتما  2باالي دفترچٍ بيمٍ  بيماران . 4

 .باشذ
شىاسىامٍ پذر ي مادر كپ  زير دي سال براي بيماران . 5

 .السام  اس 
بيمرراران بسررتري بياررتر از دي مرراٌ حتمررا بايررذ فررر  . 6

 .مخصًص  ًس  كارشىاس بيمٍ  ائيذ گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : فزسنديكفالت * 

 از  شىاسىامٍ يجًد كپي سال،  14براي فرزوذ باالي
السامي ( َمسر ايل ي صفحٍ مشخصات صفحٍ )

 .است
 يجًد گًاَيىامٍ سال،   22باالي براي فرزوذ پسر

 .تحصيلي السامي مي باشذ
تحصيل اشتغال بٍ يجًد گًاَي  : دانشجوكفالت * 

 .السامي مي باشذ
يجًد كپي شىاسىامٍ :  سنان مطلقه و بيوهكفالت * 

السامي مي ( َمسرايل ي صفحٍ مشخصات صفحٍ )

 .باشذ
در صًرت ترخيص بيمار بٍ صًرت : اختياركفالت * 

بيمٍ اي ي بذين تائيذ كارشىاس بيمٍ جُت َمكاري با 
 .ضريري مي باشذبرگٍ رييت بيمار يجًد 

براي ويريَاي مسلح يظيفٍ يجًد يكي از : نكته

ٍ َاي   : ريل السامي ي كافي مي باشذبرگ
برگٍ مرخصي بٍ تاريخ بستري يا برگٍ اعسام از محل 

 .خذمتخذمت يا برگٍ معرفي در حال 
 
 

 با بيمٍ  ادارٌ زودانبيماران: 
 معرف  وامٍ از ادارٌ زوذان گىبذ كاييس. 1

 بيماركپ  صفحٍ عكس دار دفترچٍ بيمٍ . 2

 معالجبستري پسشك دستًر . 3
 كپ  كارت مل  بيمار. 4
 
 

 1 2 3 



 
 
 
 
 
 

 

بيماران با بيمٍ باوك َا: 
 معرفي وامٍ از شعبٍ مركسي باوك مربًطٍ گىبذ . 1

 كپي صفحٍ عكس دار دفترچٍ بيمار. 2

 معالجدستًر بستري از پسشك . 3

كارت  ) ايران )) بيماراوي كٍ با بيمٍ تكميلي : توضيحات

قرارداد داروذ جُت  (( ، آتيٍ سازان حافظ، داوا( طاليي

استفادٌ از مساياي بيمٍ مربًطٍ السامي است معرفي وامٍ 

 .داشتٍ باشىذ

 
 

 با بيمٍ شركت ذغال سىگ بيماران
 :البرز شرقي

 دفترچٍ بيمٍ بيمارصفحٍ عكس دار كپ  . 1

 بستري پسشك معالجدستًر . 2

 (آزادشُر) وامٍ از بيمٍ البرز شرق  معرف  . 3
 

 

 

بيماران  با بيمٍ ايران: 
 معرف  وامٍ از ادارٌ بيمٍ ايران. 1

 از صفحٍ عكس دار دفترچٍ بيمٍ بيماركپ  . 2

 ادارٌ بيمٍ ايرانمعرف  وامٍ از . 3

 .دفترچٍ بيمٍ داراي اعتبار باشذ. 4

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 با بيمٍ داوابيماران: 

 معرف  وامٍ از شرك  بيمٍ داوا. 1

 دفترچٍ معتبركپ  صفحٍ عكس دار . 2
 دستًر بستري پسشك معالج.  3
 
 

 البرز، دانا، ) بيماران با بيمٍ تكميلي
 (:ايران، آتيه ساران حافظ

پايرٍ داراي ًَلرًگرا    يا دفترچٍ بيمرٍ  ) معرف  وامٍ . 1

 (باشذ

 كميلر  آ يرٍ سرازان شرامل     در خصًص بيمرٍ  : تذكز
 .ساع  وم  باشذ 6سرپاي  ي كمتر از 

 
 

بيماران با  بيمٍ صدا ي سيما: 
حتمرا  ) معرف  وامٍ از صذا ي سيماي گىبرذ كراييس   . 1

 (معرف  از گىبذ باشذ
 معالج دستًر بستري پسشك . 2
 كپ  صفحٍ ايل دفترچٍ بيمٍ معتبر. 3
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

مدارك مًرد وياز  
جُت ترخيص  

 بيماران
 
 
 
 

 
 

رتخيص واحد    و    بيمه گري    د كيفيتواحد بهبو   -  

 
 درمانی گلستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس

 بیمارستان شهید مطهری

  

 بيمارستان شهيد مطهري 

كاووس، خیابان طالقانی شزقی، گنبد : آدرس

 تقاطع بلوار دانشجو 
 017-33551111-3: شماره تلفه

 017-33551115: تلفاکس
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