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بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه

با سالم 

    احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ١١٥/١١۹۷٢/د/۹۷ مورخ ۹۷/۸/٢۷ در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی سال ۹۷- ۹۸ 

بدینوسیله به استحضار می رساند کلیه پرسنل طرحی، ضریب K، شرکتی کارآفرینان آوای سالمت و پزشک 

خانواده نیز مشمول استفاده از طرح بیمه سالمت همگانی مصوبه هیئت رئیسه محترم دانشگاه در سال جاری بوده و 

بصورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار خواهند گرفت و برای آن دسته از همکاران محترمی که طرح 

طالیی و یا نقره ای را انتخاب نمایند معادل حق بیمه طرح سالمت همگانی از حق بیمه قابل پرداخت بیمه شده 

 ،K اصلی کسر خواهد گردید. در این راستا سامانه ثبت نام بیمه کارکنان دانشگاه  برای پرسنل طرحی، ضریب

شرکتی کارآفرینان آوای سالمت و پزشک خانواده از تاریخ ۹۷/۹/٣ لغایت۹۷/۹/١٢ در سایت اداره رفاه و تعاون 

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه به نشانی refahi.iums.ac.ir جهت ثبت نام متقاضیان فعال می 

باشد(زمان ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد). خواهشمند است ضمن اطالع رسانی تعهدات طرح های قرارداد 

بیمه تکمیلی (پیوست) و شرایط ذیل به کلیه کارکنان محترم آن واحد، دستور فرمائید هماهنگی الزم درخصوص 

ثبت نام و تکمیل مدارک متقاضیان با رابطین رفاهی و مسئولین مالی واحدها، صورت گیرد. شایان ذکر است پرسنلی 

که تاکنون عضو سامانه بیمه تکمیلی نمی باشند می توانند با مراجعه به سامانه و انجام ثبت نام اولیه و دریافت کد 

کاربری و رمز عبور نسبت به عضویت در سامانه اقدام و سپس در طرح در خواستی خود ثبت نام نمایند. الزم به ذکر 

است مسئولیت ثبت نام در طرح سالمت همگانی کلیه پرسنلی که متقاضی طرحهای طالیی و نقره ای نمی باشند، به 

عهده مراکز می باشد. همچنین نماینده رفاهی و مالی مرکز موظف به دریافت فیش واریزی یکساله حق بیمه 

متقاضیانی که درطرح سالمت افراد تحت تکفل خود را نیز ثبت نام نموده اند یا متقاضی استفاده از طرح طالیی و 

نقره ای می باشند، جهت تایید نهایی ثبت نام آنها می باشند. 
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کلیه کارکنان طرحی، ضریب k، شرکتی کارآفرینان آوای سالمت و پزشک خانواده ملزم به ثبت نام در سامانه  .١

بیمه تکمیلی دانشگاه جهت تحت پوشش قرار گرفتن در طرح بیمه سالمت همگانی بصورت رایگان می باشند و  

ر صورت تمایل به استفاده از سایر طرحها (طرح طالیی و نقره ای) و یا عضویت افراد تحت تکفل خود در طرح 

سالمت همگانی می باشند، بایستی جهت نهایی نمودن فرایند ثبت نام، به  واحد محل خدمت خود مراجعه 

نموده و فرم تعهد نامه دریافتی از سامانه ثبت نام را به همراه فیش واریزی حق بیمه یکساله خود و بیمه شده 

های تبعی را به رابط رفاهی واحد تحویل دهند. شایان ذکر است هر فرد مجاز به انتخاب یک طرح برای خود و 

افراد تحت تکفل (همسر، فرزندان، پدر و مادر) می باشد. 

فرزندان ذکور تحت تکفل ( که دارای دفترچه بیمه پایه تحت تکفل بیمه شده اصلی یا پدر باشند و به شرط  .٢

نداشتن همسر) کارکنان تا سن ٢٥ سال و در صورتیکه به تحصیل تمام وقت در دانشگاه یا موسسات عالی 

اشتغال داشته باشند، با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل تا  ٣٠ سال.(مسئولیت اخذ مدارک در هنگام ثبت نام به 

عهده واحد می باشد) . فرزندان اناث (دختر) کارکنان مشروط به نداشتن همسر ( دفترچه بیمه پایه تحت تکفل 

بیمه شده اصلی باشد)

پوشش بیمه ای فرزندان ذکور که در شروع قرارداد مشمول بیمه شده اند تا پایان سال قرارداد ادامه خواهد  .٣

داشتفرزندان از کار افتاده دائم (جزئی و کلی) به تشخیص پزشک معتمد بیمه گذار و ارئه مدارک معتبر و 

مستندات مرتبط.

افراد فاقد بیمه پایه ( تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و بیمه سالمت) امکان عضویت در بیمه  .۴

درمان تکمیلی را ندارند.

حق بیمه بیمه شدگان تبعی تماما به عهده پرسنل می باشد و کمک هزینه دانشگاه تنها به خود کارکنان تعلق  .٥

خواهد گرفت.
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در هر زمان از قرارداد، که خالف موارد ثبت شده توسط بیمه شدگان اثبات شود، پوشش بیمه ای بیمه شده لغو  .۶

و حق بیمه پرداختی به وی عودت داده نمی شود؛ همچنین خسارت های دریافتی در طول این مدت می بایست 

توسط بیمه شده به شرکت بیمه عودت داده شود.

مبلغ حق بیمه قرارداد ۹۸-۹۷ طبق جدول ذیل می باشد: .۷

مبلغ پرداختی کارمند به ازای هر ماه افراد تحت پوشش مبلغ حق بیمه نوع طرح

١.٥١٠.٠٠٠ ریال بیمه شده اصلی(کارکنان)

١.۷٠٠.٠٠٠ ریال بیمه شده تبعی

١.۷٠٠.٠٠٠ ریال طرح طالیی

۴۶٠.٠٠٠ ریال بیمه شده اصلی(کارکنان)

۶٥٠.٠٠٠ ریال بیمه شده تبعی

۶٥٠.٠٠٠ ریال طرح نقره ای

٠ بیمه شده اصلی(کارکنان)

١۹٠.٠٠٠ ریال بیمه شده تبعی

١۹٠.٠٠٠ ریال طرح همگانی

سایر پرسنل شرکتی می توانند با مراجعه به رابط رفاهی و تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه فیش واریزی 

یکساله از طریق واحد با هماهنگی اداره رفاه و تعاون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 


