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بخشنامه به کلیه واحدهای تابعه

با سالم 

    احتراما"، با عنایت به نامه شماره ١٠١/۲۲۲۷/د مورخ ٩۷/۷/۲۲ مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه 

وزارتی درخصوص اصالح ماده ۲ تصویب نامه ١٣٦۷۲٦/ت۵۲۷۴٠ هـ مورخ ١٣٩٦/١٠/٣٠ مبنی بر موظف 

بودن دستگاه های اجرایی جهت تامین و پرداخت هزینه بیمه درمانی تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته و 

افراد تحت تکفل آنها از محل سرجمع اعتبارات و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی، بدینوسیله به استحضار 

می رساند قرارداد بیمه تکمیلی از تاریخ ٩۷/۸/١ با شرکت سهامی بیمه دانا با حق بیمه ١.٦٦٠.٠٠٠ ریال 

برای هر نفر فرد ایثارگر منعقد گردیده است. در این راستا سامانه ثبت نام بیمه ایثارگران دانشگاه از 

تاریخ ۹۷/۹/۶ لغایت۹۷/۹/۱۵ در سایت اداره رفاه و تعاون مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی 

دانشگاه به نشانی refahi.iums.ac.ir جهت ثبت نام ایثارگران شاغل فعال می باشد(زمان ثبت 

نام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد).  ثبت نام ایثارگران بازنشسته حضوری بوده و می توانند 

جهت ثبت نام در تاریخ مذکور به دفتر ستاد شاهد و ایثارگر واقع در دانشکده پیراپزشکی طبقه 

همکف جناب آقای آخوندی (شماره تماس ۸۸۶۲۲۶۸۱) مراجعه نمایند. خواهشمند است ضمن 

اطالع رسانی 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 ایثارگران شاغلی 

که 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 ثبت نام خود را تکمیل نمایند. 
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تعریف ایثارگر:

جانبازان و آزادگان شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل قانونی آنان (والدین، همسر و فرزندان) که  

حق بیمه خود و افراد تکفل شان از دانشگاه پرداخت می گردد.

والدین، همسر و فرزندان شهید، مفقوداالثر و اسیر شاغل و بازنشسته در دانشگاه که حق بیمه آنها  

توسط دانشگاه پرداخت می گردد و افراد تحت تکفل آنها بصورت عادی ثبت نام شده و پرداخت حق 

بیمه به عهده خود ایثارگر می باشد. 


