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اجراي« درمانيدستورالعمل خدمات بيمه »ي

آيين بندبراساس اجرايي درماني13ماده5نامه خدمات همگاني بيمه بينقانون شده امضاء توافقنامه اجراي منظور به و كشور
دستورالعمل اين درماني، خدمات بيمه سازمان و دانشجويان رفاه استصندوق گرديده .تنظيم

مي-1 سال همان نرخ براساس سال هر در وي تكفل تحت افراد يا و دانشجو هر درماني خدمات بيمه سرانه كهحق باشد
مي پرداخت دانشجويان توسط ديگر نيم و دانشجو تحصيل محل دانشگاه توسط آن از مي. گرددنيمي بهدانشجويان توانند

خو بيمه حق سهم پرداخت نمايندمنظور استفاده دانشجويان رفاه صندوق وام از تكفلشان تحت خانواده و .د
مي-2 بعد سال شهريور پايان تا مهر ابتداي از تحصيلي، اول نيمسال دانشجويان قرارداد شروع ساليانهتاريخ بيمه حق و باشد

يك پايان تا دانشجو نام ثبت هنگام در سال همان مصوب بيمه حق برمبناي محاسساآنان ول شد خواهد پرداخت و به
افزايش بودمشمول نخواهد آتي سالي بيمه ابتداي. حق از تحصيلي سال دوم نيمسال دانشجويان براي قرارداد شروع تاريخ

بود خواهد سال همان ماه اسفند پايان تا ماه .فروردين
از-3 پس است باتأالزم قرارداد عقد به نسبت دانشگاه مربوط، اعتبار استقرارمين محل استان درماني خدمات بيمه كل اداره
شماره( نمايد) 15پيوست .اقدام
مي-4 تحصيلي نيمسال هر ابتداي در دانشگاه هر دانشجويي متقاضيامور دانشجويان معرفي و نام ثبت به نسبت تواند

كند اقدام درماني بيمه خدمات از مي. استفاده نامدانشجويان ثبت هنگام در خدمات«بايد بيمه سازمان خانوار اطالعات فرم
نمايند»درماني تحويل و تكميل .را

بهره-5 به مايل و بوده دانشجويان رفاه صندوق سوي از اعطايي تسهيالت از استفاده شرايط واجد كه ازدانشجوياني مندي
مي دانشجويي بيمه ميوام بيمهباشند، وام درخواست برگ نام، ثبت هنگام در شماره(درمانيبايد تسليم) 2پيوست و تكميل را

نمايند تحصيل محل دانشجويي بدهي. امور ساير مشابه بدهي اين دانشجويانبازپرداخت رفاه صندوق به دانشجويان هاي
.باشدمي

دانشجويان-1تبصره تكفل تحت فرزند(افراد سه حداكثر و مي) همسر مزايا اين از استفاده شرايط واجد .دباشننيز
ب-2تبصره كه زن ارائههدانشجويان با دارند تكفل تحت را فرزندانشان متاركه، يا همسر ازكارافتادگي فوت، شهادت، علت

مي قانوني مدارك و بيمهاسناد وام از بهرهدتوانند فرزندانشان بابت گردندرماني .مند
درخواست-6 براساس است موظف استفادانشگاه متقاضي دانشجويان سيستمهاي طريق از را متقاضيان درماني بيمه وام از ده

اسرع در الزم اقدام جهت را درماني خدمات بيمه اداره با منعقده قرارداد و دانشگاه سهم واريز فيش و منتقل صندوق به جامع
نمايد ارسال دانشجويان رفاه صندوق به .وقت

دانشجوياني-7 ساير يا و بورسيه شاغل، واجدانشجويان بهرهكه شرايط نميد صندوق درماني بيمه وام از باشندمندي
بهرهمي منعقده قرارداد مزاياي از و نموده پرداخت نقداً را خود ساالنه بيمه حق بيمه، تسهيالت از استفاده منظور به مندتوانند

ردانشگاه. گردند دانشجويان اينگونه اسامي فهرست موظفند عالي آموزش مؤسسات و ادارهها به مستقيماً خدماتا بيمه كل
خودداري دانشجويان رفاه صندوق به فهرست ارسال از و اقدام قرارداد، عقد به نسبت و ارسال شهرستان يا استان درماني

.نمايند

فرم-8 است الزم نوبت هر در نام ثبت از پس اسادانشگاه فهرست همراه به را مربوط خانوار اطالعات شده تكميل ميهاي
اداره تسليم را نيستند وام شرايط واجد كه دانشجوياني بيمه حق سهم فيش و دانشگاه بيمه حق سهم واريز فيش دانشجويان،

تقاض و نموده قرارداد طرف درماني خدمات نمايداكل بيمه دفترچه صدور .ي

مي-تبصره شده اعالم تعرفه طبق دفترچه صدور گرددهزينه پرداخت دانشجو توسط .بايد
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دفترچه-9 قرارداد، مفاد و آمده بعمل توافق به توجه پايانبا از پس دانشجويان و بود خواهد اعتبار مهلت داراي صادره هاي
مي بيمهتحصيالت تسهيالت از خود بيمه حق مستقيم واريز با و نمايند نگهداري خود نزد را آن دفترچه، اعتبار پايان تا توانند

بهره درماني .شوندمندخدمات

در دستورالعمل و9اين تاريخ3بند در از20/5/87تبصره و رسيده دانشجويان رفاه صندوق رئيس تصويب به
تحصيلي سال اجراست1387-88ابتداي .قابل


