
 

 اداره كل منابع انساني و  امور رفاهي دانشگاه تهران
 

 بسمه تعالي

 009933/511: شماره                                                                                                                                                        

 32/53/93: تاريخ                                                                                                                                                        
 

رساند به  احترام ، ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو و آرزوي سالمتي در سال جديد ، به استحضار ميسالم و با 

، در  3131بيمه شدگان محترم بيمه درمان تكميلي در ايام تعطيالت نوروزي منظور ارائه خدمات شايسته تر به 

قبل از مراجعه به بیمارستان با هماهنگي با حسابداری صورت بستري در بيمارستان طرف قرارداد با بيمه ايران 

ستري ، با ارائه كارت طالئي جهت ب قرارداد بودن بیمارستان بیمارستان مربوطه جهت اطمینان بابت طرف

همچنين جهت دريافت هزينه ها بعد از تعطيالت نوروزي از طريق واحد بيمه مستقر در مركز . مراجعه فرماييد 

لذا با .  خودداری فرمايید از مراجعه به شعبات ذيل جهت دريافت هزينه هابهداشت دانشگاه اقدام نمائيد و 

ه مراجعه به شعبات ذيل نمي باشد و آدرس هاي توجه به در دست داشتن كارت طالئي كليه بيمه شدگان نيازي ب

 . اعالم مي گردد  موارد استثناء و اطمینان خاطر بیمه شدگانذيل جهت 
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توانند با  ها در مواقع نياز با مراجعه به نمايندگي بيمه ايران در همان شهر مي  بيمه شدگان محترم در شهرستان -1

 . هاي فوق الذكر توسط نمايندگي شهر مربوطه اقدام نمايند  اهنگي هاي الزم با شماره تماسارائه مدارك و هم

مدارك الزم جهت صدور معرفي نامه افرادی كه عضو بیمه شدگان مي باشند و بنابدالئلي كارت بیمه 

 . طالئي برای اين افراد صادر نگرديده است 
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