
 

 

 
 P11-F07/01کد فرم:  درمان و بیمهخدمات از  یفرم نظر سنج

 گرامی مراجعه کننده         
 با سالم و احترام ،            

 کنندگان می باشد، اعالم نظرات  مراجعه، ایجاد رضایت مندی کلیه و خدمات درمانی بیمه که سرلوحه برنامه های کاری امور از آنجا 

 است دات مطلوب هدایت نماید. لذا خواهشمنو پیشنهادات شما می تواند ما را به سمت برنامه ریزی های مناسب و نیز انجام اصالح

 با تکمیل این فرم ما را در بهبود کمی و کیفی اینگونه خدمات یاری فرمایید.

 بیمه شدگان محترم:         

 گانه فوق و یا تسویه مطالبات درمانی بابت صورتحساب های ارائه شده و هزینه های درمانی سرپائی و بستری مشکل، 14چنانچه درخصوص هریک از موارد          

 توانید مراتب را بصورت مصداقی و با ارائه مستندات پیگیری و پاسخ مناسب دریافت دارید. سایی و یا شکایتی وجود دارد، مینار          

   

 بیمه و خدمات درمانی:عملکرد واحد بهبود  جهتنظرات، پیشنهادات و راهکارها 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

 با تشکر                                                                                                                                                               

 امور بیمه و خدمات درمانی                                                                                                                                                               

 شرح خدمات ردیف
 

 ضعیف

 

 

 متوسط

 

 

 خوب

 

 

 عالی

 

     و خدمات درمانی مهیشما از نحوه برخورد پرسنل واحد ب تیرضا زانیم 1

     و خدمات درمانی مهید بدر دسترس بودن همکاران واح تیوضع 2

     انجام شدن خدمات مربوطه در موعد مقرر 3

     و خدمات درمانی مهیخدمات ارائه شده توسط واحد ب تیفیک 4

5 
، مراکز تحت پوشش و  مهیاز خدمات ب یاز نحوه اطالع رسان تیرضامیزان 

 سقف تعهدات

   
 

     کار  ییاجرا ندیفرآرضایت از میزان  6

      مهیب یها نهیدت زمان پرداخت هزم 7

     و مراکز طرف قرارداد  مارستانهایخدمات ارائه شده توسط ب تیفیامکانات و ک 8

     و مراکز طرف قرارداد  مارستانهایب ییایجغراف یپراکندگ 9

10 
،  ی، خدمات دندانپزشک یکینیپرداخت خسارتها ) اعم از امور پاراکل زانیم

 اسکن و ... ( یت یو س هاشی، آزما نکیع

   
 

     مهینامه توسط واحد ب یسرعت صدور معرفرضایتمندی نسبت به میزان  11

     خسارت افتیبابت در ازیاسناد و مدارک مورد نمیزان اطالع از  12

     یدرمان یدفترچه ها نحوه سرعت عمل صدور از تیرضامیزان  13

14 
 یجهت بستر مهیف قرارداد با شرکت بمراکز طر یاز هماهنگ تیرضامیزان 

 شده مهیشدن به موقع ب

   
 

 سن :                                سمت :                                             نام شرکت :                                  نام و نام خانوادگی: 

    میزان سابقه کار:                                     جنسیت :                           تحصیالت :

        محل سکونت :


