
 امور بیمه خدمات درمانی
 

 مدارک الزم جهت تحت تکفل قراردادن بصورت بیمه خاص

 مدارک مورد نیاز عبارتند از:

 درخواست کتبی با ذکر علت به مدیریت محترم امور اداري. -

فرزند  کپی صفحه اول و دوم شناسنامه افرادي که بیمه خاص می گردند شامل )مدارک  –

 (کارت ملی اصلی 

حق بیمه خاص توسط امور پس از کسر کردن بصورت  و کپی حکم کارگزینی  فیش حقوقی -

 پس و مالی امور به اداري امور توسط آن اعالم و کتبی درخواست از  مالی.)ارائه این مورد پس

 .(باشد می امکانپذیر ماه یك از

 مربوطه به افرادي که بیمه خاص می گردند. ۳x۴یك قطعه عکس  -

 ریال جهت صدور یا تعویض دفترچه بیمه.000/۳0پرداخت مبلغ  -

 

 

 "بیمه خدمات درمانی"

کلیه ضوابط طرح صدور اولیه، المثنی، تعویض و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی و همچنین 

همکاران اعضاء محترم هیات علمی و  پسر و دختر فرزندان دادن قرار تکفل تحت نحوه شرایط

 و مدارک مورد نیاز بشرح ذیل اعالم می گردد:گرامی 

 2۵تمام تحت تکفل بوده و بشرط اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن  سال 22 سن تا فرزندان پسر

سالگی )با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل( و مشروط بر مجرد بودن فرزند پسر می توانند تحت 

تکفل خارج و سرپرست باید نسبت به ابطال بموقع دفترچه تکفل قرار گیرند و بعد از آن از 

بیمه با ارائه مدارک الزم اقدام مقتضی بعمل آورد در غیر اینصورت مشمول پرداخت معوقه از 

سوي سازمان بیمه خدمات درمانی خواهند شد. بدیهی است در صورت نیاز به ادامه بیمه، 

 به بیمه خاص فرزند و همسر وي اقدام نماید.متقاضی می تواند با ارائه درخواست کتبی نسبت 

 

 سرپرست و خارج تکفل از ازدواج از پس و باشند می تکفل تحت ازدواج از قبل تا فرزندان دختر

 غیر در آورد بعمل مقتضی اقدام الزم مدارک ارائه با بیمه دفترچه موقع به ابطال به نسبت باید

بیمه خدمات درمانی خواهند شد. درصورت  سازمان سوي از معوقه پرداخت مشمول اینصورت

نیاز به ادامه بیمه، متقاضی می تواند با ارائه درخواست کتبی نسبت به بیمه خاص نمودن فرزند 

 و همسر وي اقدام نماید.



  
 از مدارک ارائه بشرط بیمه ادامه جهت آن از پس و سالگی ۱۸ سن تا حداکثر پسر فرزندان معلول

نی بر تائید معلولیت، مشمول بیمه عادي بوده و تحت تکفل قرار مب بهزیستی سازمان سوي

 خواهند گرفت.

 

 مدارک الزم جهت ابطال دفتر چه بیمه سازمان خدمات درمانی

 مدارک مورد نیاز عبارتند از:

 درخواست کتبی با ذکر علت ابطال به مدیریت محترم امور اداري دانشگاه. -الف

 ، کپی حکم کارگزینی مهر امور مالی آخرین فیش حقوقی ممهور به -ب 

  بیمه شدهت ملی ، کارکپی صفحه اول و دوم شناسنامه  -ج 

 .شده بیمه دفترچه اصل    -د

 فرم ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی -هـ 

صورت وجود معوقه قابل پرداخت مراتب متعاقبا به افراد اطالع داده خواهد پس از بررسی مدارک در 

 شد.

  
 مدارک الزم جهت تعویض دفترچه بیمه

 مدارک مورد نیاز عبارتند از:

 درخواست کتبی به مدیریت محترم امور اداري. -

 کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده. -

 آخرین فیش حقوقی. -

 . ۳*۴صورت اسکن نبودن عکس یك قطعه عکی در  -

 جهت تعویض دفترچه بیمه. ریال 000/۳0پرداخت مبلغ  -

  ریال 000/90نوبت اول( المثنی )صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت -

  ریال 000/۱۸0)المثنی نوبت دوم (صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت -

 

 مدارک الزم جهت صدور اولیه دفترچه بیمه

 بیمه شده ، کپی صفحه اول دفترچه بیمه اصلی و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه -

 پرکردن فرم صدور اولیه دفترچه بیمه کارکنان دولت با امضاء بیمه شده-

 آخرین فیش حقوقی با مهر امور مالی و کپی حکم کارگزینی -

http://edari.kntu.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_71/File/form_ebtal_daftarche_bimeh.pdf


 

 

 مدارک الزم جهت صدور دفترچه المثنی

 

 پرکردن فرم درخواست صدور دفترچه المثنی با مشخصات کامل و شماره تلفن  - 

 ریال سري اول  000/90غ پرداخت مبل-

 روز براي گرفتن دفترچه بیمه ۴0ه انتظار یك ماه تا دور -

 کپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی ، آخرین فیش حقوقی با مهر مالی و کپی حکم کارگزینی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره رفاه دانشگاه


