
 

 
  ریاست محترم دانشکده برق 

 ریاست محترم دانشکده عمران 

 ریاست محترم دانشکده مکانیک 

 ریاست محترم دانشکده صنایع 

 ریاست محترم دانشکده فیزیک و شیمی

 ریاست محترم دانشکده هوا فضا 

 ریاست محترم دانشکده نقشه برداری
 ریاست محترم دانشکده ریاضی

 کامپیوترریاست محترم دانشکده 
 ریاست محترم دانشکده علم و  مواد

 

 و احترام با سالم 
اعضتای محتتره هتتات    ایجاد خدمات رفاهی هرچه بهتر جهت استتااد   در راستای به استحضار می رساند،  

با  30/3/1397از تاریخ  " ایران بیمه"با شرکت  بتمه تکمتلی درمان قرارداد جدید، گرامیعلمی وکارکنان 

 ریاایی  000/250/1ریاایی و  000/920سرانه حق بیمه ماهانه "دو طرح جداگانه طبق جدول پتوست  با 

هریک از طرح ها سته  بتمته شتد     مبلغ کل از  %50بتمه شد  منعقد گردید  است،که مبلغ نار برای هر "

ثبتت   ، است متقاضتانجدید، مقتضی اخذ قرارداد به  توجهمنظور گردید  است. با  سه  دانشگا  %50اصلی 

پرینت امضاء شد  آنترا   9/4/1397و تا تاریخ  انجاه داد با دقت  سامانه بیمه تکمیلیاز طریق  راخود   ناه

 .جهت اقدامات بعدی به این مدیریت ارسال نمائتد 

الزم به ذکر اسات ارسااک کپای صااحه اوک و دوم شناسانامه فرزنادان دختار وداتار   باا           *

باه هماراه     بادون ارسااک کپای شناسانامه شا        . ساک ایزامی می باشد 20گروه سنی باالی 

 .بیمه ن واهد گردید تاییدیه فرم 

می باشد و عدم  برعهده بیمه شده اصلیشده  توضیح : صحت و سقم اطالعات فرم تکمیل*

 . انصراف از بیمه تکمیلی درمان اواهد بود ارساک فرم مربوطه به منزیه

صحت کد ملی ثبت شده در سامانه بیمه تکمیلی را با کد ملی اود * ضمنا قبل از تکمیل فرم ، 

و درصورت عدم تطابق کد ملی صحیح اود را در سامانه اصالح نموده سپس فرم  تطبیق دهید

 بیمه را تکمیل و ارساک نمائید .

 

 علی میرساالری                                                                                                         

 مدیر امور اداری دانشگاه                                                                                                  
 



 
 

 

 حترم ریاست  قائم مقام م

 معاونت محترم اداری و مایی 

 معاونت محترم خژوهشی 

 معاونت محترم آموزشی 

 معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی

 معاونت محترم  بین ایمللی

 مدیر کل محترم دفتر طرح و برنامه 

 مدیریت محترم دفتر نهاد رهبری
 

 با سالم واحترام 
اعضتای محتتره هتتات    ایجاد خدمات رفاهی هرچه بهتر جهتت استتااد    در راستای به استحضار می رساند، 

با  30/3/1397از تاریخ  " بیمه ایران"با شرکت  بتمه تکمتلی درمان قرارداد جدید، علمی وکارکنان گرامی

 ریاایی  000/250/1ریاایی و  000/920سرانه حق بیمه ماهانه "دو طرح جداگانه طبق جدول پتوست  با 

هریک از طرح ها سته  بتمته شتد     مبلغ کل از  %50بتمه شد  منعقد گردید  است،که مبلغ نار برای هر "

ثبتت   ،جدید، مقتضی است متقاضتان منظور گردید  است. با توجه به اخذ قرارداد  سه  دانشگا  %50اصلی 

اء شد  آنترا  پرینت امض 9/4/1397با دقت انجاه داد  و تا تاریخ  سامانه بیمه تکمیلیخود را از طریق   ناه

 .جهت اقدامات بعدی به این مدیریت ارسال نمائتد 

الزم به ذکر اسات ارسااک کپای صااحه اوک و دوم شناسانامه فرزنادان دختار وداتار   باا           *

. بادون ارسااک کپای شناسانامه شا    باه هماراه         ساک ایزامی می باشد 20گروه سنی باالی 

 تاییدیه فرم بیمه ن واهد گردید .

می باشد و عدم  برعهده بیمه شده اصلیشده  و سقم اطالعات فرم تکمیلتوضیح : صحت *

 . انصراف از بیمه تکمیلی درمان اواهد بود ارساک فرم مربوطه به منزیه

صحت کد ملی ثبت شده در سامانه بیمه تکمیلی را با کد ملی اود ضمنا قبل از تکمیل فرم ، 

را در سامانه اصالح نموده سپس فرم  و درصورت عدم تطابق کد ملی صحیح اود تطبیق دهید

 بیمه را تکمیل و ارساک نمائید .

                                                                                                          

 علی میر ساالری                                      

  مدیر امور اداری دانشگاه                                        



 
  

 


