
 
 امور رفاهي دانشگاه تهران منابع انساني و  اداره كل

 

 بسمه تعالي

                                                                                                                                                               

                    155/233518: شماره

 92/9/12: تاريخ    
 
 

 با اهدای سالم 

، به منظور ارائه خدمات بهتر به همكاران محترم دانشگاهی  خواهشمند است دستور احتراماً     

واحد نسبت به جمع آوری مدارك پاراكلينيكی و  فرماييد مسئول محترم امور رفاهی آن

با توجه به جدول زمان  يل مداركاقدام و جهت تحو 1/7/29بيمارستانی بيمه شدگان از تاريخ 

 .كل مراجعه نمايند بيمه اين اداره به واحد (پيوست) بندی شده

روزهای اعالم شده و  انفرادی خارج از افراد به صورت بديهی است در صورت مراجعه حضوری     

بدون هماهنگی با مسئول رفاهی واحد مربوطه، از پذيرفتن مدارك و پذيرش اين عزيزان معذور 

 .باشيم می

خواهشمند است ضمن اطالع رسانی به مسئولين محترم امور رفاهی، دستور فرمائيد در      

 :خصوص موارد مذكور و همچنين نسبت به رعايت نكات ذيل اقدام الزم مبذول فرمايند

ای اعالم خسارت درمان شاغلين برای هر يك از بيمه شدگان ، با توجه به  فرم سه نسخه -1

نيكی، بيمارستانی، هزينه عينك ، و هزينه های دندانپزشكی بطور جداگانه مدارك پاراكلي

 (فرم اعالم خسارت) .و مطابق فرم پيوست تكميل و ارسال شود

، (تا زمان صدور كارت جديد) در هر مورد تصوير كارت طاليی عكس دار سال گذشته -9

  تصوير بيمه، در صورت عدم دسترسی به كارت. ممهور به مهر واحد مربوطه ارسال شود

 .باشد كافی می دفترچه بيمه شده اصلی و بيمار

از تاريخ به شرح پيوست زمان شروع دريافت مدارك مطابق جدول زمان بندی اعالم شده   -3

 .باشد می 11/2/29

 

 

 

 



 جدول زمانبندي جهت دريافت مدارك بيمه شدگان بيمارستاني
 

 شنبه

 عمومی وروابط ستريا حوزه -9 طبيعی ومنابع كشاورزی پرديس -1

 مركز اموزشهای الكترونيكی -11 جغرافيا دانشكده -2

 مديريت موزه ها -11 مديريت دانشكده -3

 دانشكده تربيت بدنی -12 خارجی زبانهای و ادبيات دانشكده -4

 هسته گزينش-13 واموررفاهی انسانی منابع مديريت -5

 دانشكده كتابداری-14 پژوهشی معاونت -6

 مجازی وفضای اطالعات مركزفناوری -7
 موسسه دهخدا و مركز بين المللی زبان فارسی -15

 وفناوری علم پارك -8

 يكشنبه

 علوم پرديس -9 ابوريحان پرديس -1

 وفنون علوم دانشكده -11 ژئوفيزيك موسسه -2

 زيبا هنرهای پرديس -11 دانشجوئی مركزمشاوره -3

 پرديس كيش -12 امورمالی مديريت -4

 مديريت طرح و توسعه فيزيكی -13 كارآفرينی دانشكده -5

 معاونت برنامه ريزی و فن اوری اطالعات -14 اسالمی ومعارف الهيات دانشكده -6

 معاونت بين الملل -15 زيست محيط دانشكده -7

 دانشجويی معاونت -16 وروانشناسی تربيتی علوم دانشكده -8

 دوشنبه

 اقتصاد دانشكده -7 دامپزشكی هدانشكد -1

 زنان مركزمطالعات -8 نستيتيوالكتروتكنيكا-2

 وانتظامات حراست كل داره -9 اجتماعی علوم دانشكده -3

 انسانی وعلوم ادبيات دانشكده -11 بدنی تربيت مديريت -4

 نهاد رهبری-11 شاهدوايثارگر مديريت -5

 نیبوجه و تحوالت سازما-12 قم پرديس -6

 سه شنبه

 مركزی كتابخانه -11 فنی پرديس -1

 دانشكده مطالعات جهان -11 واجتماعی امورفرهنگی مديريت -2

 عمرانی وطرحهای پشتيبانی مديريت -12 تكميلی تحصيالت آموزشی معاونت -3

 موسسه باستان شناسی -13 ودرمان مركزبهداشت -4

 و بيوفيزيك مركز بيوشيمی -14 كيفيت ارزيابی مركز -5

 مركز مطالعات عالی انقالب اسالمی -15 حقوقی امور مديريت -6

 پرديس ارس-16 سياسی وعلوم حقوق دانشكده -7

 امورخوابگاه مديريت -8
 پرديس البرز-17

 موسسه انتشارات -9

 بررسي و كنترل مدارك چهارشنبه



 فرم اعالم خسارت شاغلين                

 : تجارت  شماره حساب بانك**   :د ملي ك**  :شماره پرسنلي  :ده اصلينام بيمه ش

                                                                                                                                                                 :         شماره تماس

            :دهشماره پرون

         �ايثارگر    غير -2        �ايثارگر و جانباز -1 :  بيمهنوع 

نسبت با  نام بيمار

 بيمه شده

تاريخ 

 هزينه

مبلغ پرداختي  نوع هزينه كدملي

 (به ريال)بيمار

 اين قسمت توسط بيمه تكميل مي شود 

مبلغغغ تاييغغد 

 شده

 تتوضيحا مبلغ قابل پرداخت فرانشيز درصد

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     جمع

          .مي باشد **الزامي**هزينه ثبت كد ملي و شماره حساب بانك تجارت جهت واريز  -1 :توجه

 .جداگانه تكميل كنيد كدام را براي هرنك و دندانپزشكي ضروريست فرم فوق براي هزينه هاي بيمارستاني ، پاراكلينيكي ، عي -2

 محل مهر و امضاء پزشك معتمد    


