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  طبقه اول 

  .مراجعه فرمائید براي دریافت معرفی نامه در ایام نوروز به ساختمان غرب شرکت بیمه آرمان

 امور اداري دانشگاه                                                  

  "بسمه تعالی"                                                           

  اطالعیه

، همـاهنگی هـاي الزم بـا شـرکت بیمـه آرمـان صـورت گرفتـه اسـت          در ایـام تعطـیالت دانشـگاه    درمـان بیمـه تکمیلـی    به اطالع می رسـاند جهـت دریافـت خـدمات    

خـدمات بیمـه تکمیلـی نظیـر دریافـت معرفـی       اسـتفاده از ایـام نیازمنـد   ایـن  چنانچه هر یک از بیمه شـدگان محتـرم در   

  .و نظایر آن می باشند می توانند از راههاي ارتباطی ذیل مستقیما با شرکت بیمه آرمان تماس حاصل نمایند

   16الی  8هر روز به جز پنج شنبه ها از ساعت 

   12الی  8روزهاي پنج شنبه از ساعت 

    26403890-9: تلفن هاي شرکت بیمه آرمان  ساختمان میرداماد 

                 44145005-   44143617 -20: تلفن هاي شرکت بیمه آرمان ساختمان غرب       
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   4پالك  -خیابان شمس تبریزي جنوبی –میرداماد غربی 

طبقه اول  – 96پالك  –ابتداي بلوار تعاون  –انتهاي بلوار آیت اهللا کاشانی 
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به اطالع می رسـاند جهـت دریافـت خـدمات    

چنانچه هر یک از بیمه شـدگان محتـرم در   

و نظایر آن می باشند می توانند از راههاي ارتباطی ذیل مستقیما با شرکت بیمه آرمان تماس حاصل نمایند
  

هر روز به جز پنج شنبه ها از ساعت : روزها و ساعات تماس 

روزهاي پنج شنبه از ساعت                                    

تلفن هاي شرکت بیمه آرمان  ساختمان میرداماد 

تلفن هاي شرکت بیمه آرمان ساختمان غرب       

2856: تلفن هاي گویاي شرکت بیمه آرمان 

جناب آقاي صیادي     :  خگوپاس انکارشناس

بهرکابسرکار خانم                                         

جناب آقاي فخاران                                       

میرداماد غربی  –تهران : آدرس بیمه  شعبه میرداماد 

انتهاي بلوار آیت اهللا کاشانی  –تهران : آدرس  بیمه شعبه غرب       
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